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·Milli Sefimiz Erzincanı 
• eref Iendirdilerı 

--· 
Şimal denizinde şiddetli bir hava muharebesi oldu Salmo cephesinde kanlı muharebeler cereyan etti 

lng·liz Tayyareleri 
Dün de Heligolandı bom

bardıman ettiler 

Rusların zayiatı 

denizinde vukubulan Şimal 
Alman 

hava muharebesinde 4 
bombardım.Jn tayyar~si d:işürüldü 

Sovyetlerin müte
addit alayları Fin· 
ler tarafından ka· 
milen imha edildi 

Kilometrelerce imti· 
dat eden karlar üze

rinde kan lekeleri 
görünüyor 

Son kan~ı muharebede Sov
yet ordusundan tam beş 

bin kişi ö~ınüştür 
(Yazısı 5 tinci aahifede) 

Pren'i Mehmet Ali 
Türkiye Kızı/ayına 

bin lira verdi 
Kahire, 15 (Radyo} - Mısır ve

liahdı prens Mehmed Ali, Türkiye 
kızıl ayma ve Fransa kızılhaç tetki .. 
kızılay teşkilatına bin Mısır lirası te
berru etmiştir. 

-------------.- Londra, 15 (Radyo) - Şimal de- beye tutuşmuşlardır. 12 ingiliz tayya- Kahire, 15 (Radyo) :- Kr~lın am 

S • • d nizinde keşif uçuşu yapan ingiliz tny- resi, şimal denizinde iki buçuk at cası prens Meh~ed Alı, lnaıliz kı .. OVyet Siyasetlfl e• .rareleri, dün Alman tayyare!eri ve de- harp etmiştir. zılhacına 1000. lır.a ve Fransız kıııl-

k
• . . .. k niz kuvvetleriyle şiddetli bir muhare- - Devamı 3 üncü aabifede - hacına da aynı mıktarda teberrOler-
1 yenı ıstı amet or,. de bulunmuştur. 

Bir ın~:U':~e~:z~::ic~~~~~~n<le B.Çember ayn Belgrad-:-d~ kanlı 
bir ,aham teair ve nüfuzu hemen arbede 
hiç denecek kadar az olduğu öte -
denberi bir mütearife halinded~r. Belgrad, 15 (Raılyo) - Komünist 

Filhakika mantık itibariyle dü. G h . • • İ p • d teşkilatının ilgası üzerine birçok grup-
ıününce buna hak vermemek imkan- arp cep esını zıyare arıse Vi1r 1 lar, Belgradda kargaşalıklar çıkarına-
aızdır. Bir memleketin harici ıiyaaeti- Londra, 15 (Radyo) _Başvekil n. & ğa teşebbüs etmişlerdir. Zabıta, der-
ne iatikamet .v~ren, elbett~ bi~ ,ahıa Çemberlayıı, dün avam kamı:rasmdaki hal faaliyete geçmiş ve ııilmnyişcileri 
olamaz. Bu ıatıkamete mueuır olan beyanatında, ingiliz m;k~rlerinin Fran dağıtmak için . ilah kullanmağn mec-
imiUer araaında o memleketin coi • sada Majino hattrnda Almanlara kar- bur olmu~tur. Bir~ok yaralı v!lrdır. 
rafi vaziyeti, tarf.hi, komıuları ve şı yer almış olduklarını ve harbe gi-ı 
kom,ularının vaziyeti, vatanda,tarı- riştiklerini, Atlas Okyı.nusunda kor- Belgrad, 15 (Radyo) - Belgrnd 
nın tııellkkiai iktiaadi menfaatleri ve sanlık yapan Almanlarııı Admiral Graf gazeteleri, dün akşam Belgradda vu-

b b. d ku bulan komünist tezahüratı hak -daha saire ai i ırçok feyler var ır. Spe cep kruvazörUnün hasara uğ-
Bununla beraber bazen öyle hi.d:ae- ratılmasını intaç eden harbe dair ga- kında hükumetin resmi tebliğini neş.. 
ler oluyor ve onlarda ,ahıaların ro - zetelerin \'erdiğinden fazln malumat retmişlerdir. Komünist talebe ve iŞ-
lü o kadar bariz bir mahiyet alıyor mevcud bulunmadığını, bu gemiye kar- çiler, akşam üzeri meydanlarda te -
ki, inaan gayri ihtiyari acaba bütün şı zehirli gaz obü::ıleri kullanıldığı hak- zahilrata baslamışlarsa. da polis me-
bu &miller kuru ve manaaız bir ya- kındaki haberin asılsız olduğunu, in- murları yetişerek müdahale etmişler 
landan mı ibarettir. Bir memleketin giliz donanma-;ında hiçbir vakit zehir- dir. Bunun üzerine ııümayişçiler, po-
haricj aiyaaetine iatikamet veren •a- li gaz mermisi bulunmadığını söyle- !is memurlarını taşa tutmuş ve 11 P<>-
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Birleşik Amerika 
Sovyetlerin, Polonya ve Finlandi· 
yadan sonra Balkanlara akın et-

• giıı 

melerıne müsaade edeme~vıe .. 

1 

dece ıahıalar mıdır? Suallerini aor • miş ve demiştir ki: lis yaralamışlardır. Tabancalar pat~ 
nıaktan kendiaini alamıyor. - Atlas denizi, Alman cep kruva- lamış, nümayişçiler dağıtılmıştır. Va~ington, 15 (Rndyo) - Mister 

B · ı· 1 Talebeden 9 kişı· yaralıdır. Tevkif Grin beyanatında birleşik Amerikanın, 

1 
nanmasının, Almanyaya karşı tatbik 
edilen boykotu tam manasiyle başa
racağını söylemiştir. 

unun en aon ır.; aa ıni Sovyet Rua- zörleri kabusundan kurtulacaktır. 
edilen 60 kişi, otuz giln hapse mah _ Sovyetlerin Polonya ve Finh1ndiyadan 

ya aiyaaetinin aon aylar zarfındaki Başvekil, bütün dominyonl::ırın ana 
tecellilerinde bulabiliriz. Sovyet ai- vatana tesanüdünü bildirmiş, domin _ k6m olmuşlardır. Yaralılardan bir sonra Balkanlarda galip gelmesine as- Mister Grinin bu beyanatı, alakadar 
yaaeti tinıdilq1 iatikametini Molotof yonlara zahire ve harp maddeleri si- kişi ölmüştür. la müsaade edemiyeceğini, İngiliz do- mehafilde derin alaka uyandırmıştır. 
y~ldatın hariciye komiaerliğini de- pariş edildiğini, fazla istihsalata gny- '\ 

ruhte ettii zamanlardan beri almıt ret edildiğini, müstemlekede harbe lü- 1 TEBLİGLER 1 Ad • 1 G f S 
bulunuyor. Ondan evvel yani Rua ai- zumlu jptidai maddeler yetiştirilmeııi- mıra ra pe 
yaaeti Litvinof yoldatın idareai al - ne kıymet ve ehemmiyet verildiğini bil Paris, 15 (Radyo) - Fransız ka· 
tında bulunduğu müddetçe bu siya - dirmiş ve şehirleri daimi surette ka- rargihının 205 numaralı resmi teb-
aet hemen hemen temamiyle makua ranlık içinde bırakmnmn vatandaşla- lifi: 
bir iatikamet takip etmekte idı:. Lit- rı müteessir ettiğini, f aknt bil yük ga- Dün gece cephede kayda pyan hiç 
vinof yoldaş dokuz aeneyi tecavüz yenin istihsali için buna katlanmnk bir hareket olmamııtır. 
eden hariciye komiserliği eanaaında ve sabretmd< lazım geldiğini söyle- Berlin, 15 (Radyo) - Alman baş. 
daima demokraailere müvazi bir ia - miş, herkesin birbirini sabır ve siiku- kumandanlığının tebliği: 
bbmet takip etmiı, Rua harici ai - nete teşvik eylemesini tavsiye etmiş- 1 Gece Ren - Mozel arasında düş. 
y.uetini bu memleketin ideolojiaine -Devamı 2 nci Sahifede - B. Çemberlayn. manın hafif topcu ateşine mukabil 

Artık kaybolmuş ı;ayılabilir 

Ingiliz amirallığı, Ark Royalle Ren. 
yol zırhlısını Laplataya gönderdi 

de uygun olduğu i9'n Milletler Cemi- oo- şiddetli keşif faaliyeti olmuştur. DUş Londra, 15 (Radyo) - Montevi - terden anlaşılmıştır. Saat 11,15 de 

)'eti zihniyetiyle ve onun tenıail et. Macar hudutlarında mandan pek çok esir alınmıştır. deo yakininde vuku bulan büyilk de- muayyen 24 saatlik milhlet sona ere-
tiii her milletin hakkına hiinnet ve Son günlerde Alman deniz kuvvet. niz harbi hakkında ölenlerin ve yara ceğinden bu müddetten sonr.a cep 
ihtilafları ıulh yolu ile halletmek ide- lerinin şimal denizi mıntakasında !ananların miktarına dair malfimat zırhlısı l\Iontevideo limanını terket.. 
aliyle terfe çalıımıttır. Litvinof yol- gösterdikleri faaliyet esnasında Al- alınamamıştır. Alman cep kruvazörü mediğj takdirde bu Alman harp ge-
daım bunda muvaffak olamadıi•n· s· R m ·· f · k k k 1 1 man deniz kuvvetlerinden ikinci sı- ehemmiyetli surette hasara uğramış misi, harbin sonuna kadar limanda 
kimae iddia edemez. Filhakika onun lr US U rez eSJ as er aça a f10 nıf bir gemi, bir mayinle yaralanmış. olarak Laplata nehrine girmiş ve o - mevkuf kalacaktır. Böyle bir hal tak 
hariciye komiserliği eanaıında Sov • M t k? d t k • tt • tır. nu takip eden iki İngiliz kruvazörü, dirinde Uruguvay hükumetinin müş-
yet Ruaya bütün dünyada aulh idea- acar Op~a . arın a a lp e l Paris, 15 (Radyo) - Fransız ka- halicin mansabında beklemekte bu- kül vaziyete dOşeceği ve bu halin, 
linin en hararetli h·r ınüdafii ve hat- Budnpeşte, 15 (Radyo) ·- BugUn, le :\!acar hududlarına dalmış ve hudud rargahının 206 numaralı resmi teb- Junmuştur. bazı ihtilaflara ebebiyet vereceği 
ta bir timaali gibi telakki ediliyordu. Macar hududlarında bir hadise olmuş- muhafızlarının dur emrine itaat et mi- !iği: Admiral Graf Spe kruvazörünün tahmin edildiginden Uruguvay hU -
Talihin garip bir cilveaidir ki, bugün tur. Bu hususta gelen haberlere göre; yerek, .silah kulhm<hğından, miifreze Garp cephesinde Vozun garbinde mürettebatı ile Uruguvay işçilerinin kum etinin vaziyeti tetkik etmekte 
Sovyet Ruayanın Milletler Ceın·yetin- Bir Rus müfreze.si, Macaristann geçen efradı 'akalanmış ve silahtan tec.rid ileri kara kollarımız düşmanla mev-\ha'arzede kruvazörii süratle tamir olduğu rivayet olunuyor. 

- D.vamı 3 ncü Sahifede - kaçak Rus askerlerini takip maksadiy- : edilmiştir. zii temaslarda bulunmuşlardır. için çalıştıkları buraya gelen haber- -Devamı 4 üncü aahifede -.. 
• ncü Sahifede -





16 Ki.nunevvel 1939 Cumarteıi 

Sovyet siyasetinde· 
ki veni istikamet 

- Baştamfı ı inci sahifede -
d n kendi kendiaini ıakat etmeaini 
İntaç eden hükmün müıtenit olduiu 
«mütearrızın tarifi > bile bizzat Lit
vinof yoldaşın kaleminden çıkmıt ~ 
onun tarafından teklif ve ıırarla mü
dafaa edilmiıtir. 

Litvinof yoldat hariciye komiser -
fiğinden çekildikten sonra Ruı harici 

S O N ·tt A B E R L E R 

Milli Şefimiz . dün Erzincanı 
teşrif buyurdular 

R oma~l!!BI'~~~ 
Yanan s~T· 

I abriku •• Lro İ"6 
Bükreş, 15 (Radyo) -~am: ' 

dahiliye nezareti, Selloloz 1~Sl : 18,2 
sında çıkan yangın hakkın .. k: 5 22 
tebliği neşretmiştir: ' ' 

cBirinci kanunun ıs ncü güıı~!:tur 
baha karşı saat birde Barneskı 
loloz fabrikasında bir yan~ ç11 

siyaseti bugünkü iıtikametini almıt- R h l 
tır. o devirlerde hariciye komiserli- eisiciım urumuz ismet nönü, halkın büyük ve hararetli 

mış, 14000 litrelik bir depo fn!illk e~ 
mit ve bu infilak, ayni hacimde iki J 
depoyu devirmiştir. H&d*ı yüailnden 

ğindekı' bu tebeddülün bu kadar de-
rin bir manayı ihtiva ettiğini kimse tezahüratile karşılandılar 
tahmin edememitti. Hakikat ancak 

61 kişi ölmüş, ~azlardan yaralanan-
lar 90 kişiye balii olmuıtur. Bunlar, ,; 
hastaneyıe kaldınlmi,tır. Hldiaenfn 
sebebi hakkında ehemmi1etle tahki
kata devam edilmektedir. 

bugün anlatılıyor. Filhakika L:tvinof M•JJ"' ş f • • tt 1 • • b b d 
::~~=.~:::~·~:~:,!:~:u:~:: k:,.: ı ı e ımız memnunıyet erını eyan uyur u 

* lıklı yardım ve müzaheret paktı mü- Ankara, 15 (Husu:!} muhabirimiz- bulunmuşlardır. mak için katlandığımız uzun sabır - ,Erzurumda yüksek cemiyet, va • Eli%a aarayında mü· 
lıim miJzahereler 

olacak 

zakcreleri çok iyi bir safhada bulu- den : Telefonla) - Milli Şefimiz Reisicumhur Erzurumdan hareket ların eziyeti Erzurumluların canlı ve tr.nperver zihniyet her çehrede aşi -
nuyor, netice111:n alınması bir ıün ve İnönü bugün saat 13 de Erzincana için ayrılmazdan evvel :seyahatleri neşeli hayatı içinde bir günde unu - 4<ar bir surette görünür. Vatandaşla
saat meselesi telakki ediliyordu. gelır.iş, vali, belediye ve ordu erkanı, hakkında ihtü.ıaslarını atideki şekilde tulmuştur. Dörı .sene evvel gördliğü- rımı bu bakımdan da çok takdir et-

Bugünün aiyaai tarihini yazacak mektepliler, halk tarafından coşkun cemiyete ifade buyurmuşlardır: me nisbetle Erzurumu çok kalkınmış tim. Erzurumdan memnuniyetle ay-
olan müverrihler Sovyet Ruıya ile tezahüratla karşılanmıştır. Halk Er- cErzurumu ziyaretimden, bura· ve ilerlemiş buldum. Şarkta mamur rılıyorum. Yakında gene geleceiim. Paris, 15 (Radyo) - Fransız ka
Almanya arasında bucünkU teıriki zincanda büyük bir sevinç içindedir. daki tetkiklerimden memnun oldum. şehirler benim idealimdir. Erzuru - Yapılmakta olan işlerin giditini ta - binesi, yann Eliza sarayında Cum
meaaiyi intaç eden aon ademi tecavüz Erzurum, 15 (A.A) - Dün gece Kanunevvel ortasında buraya gel - mun iyi bir mamure olmak için çok kip ederek yeniden zevk duyacağım. hurreisi Lebrunun riyasetinde topla. 
paktı müzakerelerinin mebdeini a - saat 21 de Reisicumhur İsmet İnö- mek benim için hasret çektiğim bir eksiğini atmıştır. Erzurumun temiz Ve aranızda tatlı dakikalar a-eçire- nacak ve mühim müzakerelerde n-
raıtırırken hiç tüpheaiz hariciye ko- nü ıereflerine umumi müfettişlik ko- zevk idi. Sonbaharın sonunda her ta- ve medeni vasıtaları mevcud bir şe- ceğim.> lunacaktır. 
miserliğindeki bu tebedclüle kadar na~ın~a .bir kabul resmi ve suvare rafla yolu kesilen Erzuruma çetin k.ış hir ve iyi bir kültür ve sanat merke- Reisicumhuru hamil olan husus! Alman tay" 
uzanacaklar ve aene hiç ıüphe•!z verılmıştır. Pek neşeli geçen bu su- günlerinde muntazam surette gelıp Zi olması için daha yapılacak bazı iş- tren saat 24 de Erzincana mütevec- -
Litvinof yoldaıın iıtifaıı sebebini varede bütün Erzurum un en ileri ge- g;tmek ancak Cumhuriyetin muvaf. ler vardır. Onları da az zamanda cihen hareket etmiştir. F ran•a 
Sovyet harici aiyaaetine verilmek ia- len vatandaşları aileleriyle birlikte !akiyeti olmuştur. Bu neticeye var - yapmak mümkün olacaktır. Paria, 15 (Rady 

::i:~::~:~::~~::::::d:uv~ B. M. M. bazı ölüın ce- Alman donanması E;~:;~:,f.:.am;: 
onunla birlikte Sovyet aiyaaetinde 

yapılan bu tebeddülün bizzat bü - zalarını tasdı·k ettı• 
) ük komıumuzun kendi menfaatleri v ı t 
bakımından h:le ne dereceye kadar Bütün gemilerin saklandıkları Alman E5ki vazilesİ.(\~:-:~!ıukl~~ 
doğru olduğunu bize yakın bir istik- .., k Stokholm, 15 (Rad) · rnurahh a 

bal gösterecektir. Buıün için muhak Agır ceza suçlarında da seri mu ha e- limanlarından çıktığı söyleniyor ~iciy.\:~zı~~ Sandler,}tenemencfoi~u;ır 
kak olan birıey varsa o da Rua ha - •• b" . . M - . <::: • • - • • ~n ıs . ti~tı. umum de, Londra ra~ r!ı 
rici aiyaaetindeki bu tebeddiilün ar- ffie USUlU tat 1k edılecektır d Uffill• Roma, fa (Rad)o) - ... tefanı aJan ~~~arebesın~ sah~e olan JU~land~n yın edılmıştır. 
t k k l k l 

· ı k • • • . ı Londradan haber alıyor: bu tun gece şıddetlı top aeslerı ve ın- Jk• İunmuştur. B. 
ı o ay o ay gerı a 111amıyaca . A AJ ıı hulasaterı ar c: 

b' k'ld k t'A b. h' t l • ı l "'h. t . ld. Alman donanmasının, saklanmış ol- fılak gürültüleri ititilmiştir. ı man kt 1. 

lır §C dl e a ı ır ma ıye a mat mı ere sa:a ıye verı 1 duğu şimal denizindeki Alman liman- Londra, 15 (A.A.) - Oalodan Köy- T ı· l {1 

o ması ır. ) d kt w h b ·ı . . . . . . es ım o mamak . ~j u 
H d . N" h t ÇANÇAR Ankara, 15 (Hususi muhabirimiz- tedir. Kanunun umumi hükümleri arın an çı ıgı a er Yerı mektedır. ter aJansına bıldırılıyor: . -..-L..· 

am ı uz e M f"h . ·1· . ilk d . . B . . . . tt bab t af d l Tür ~uış den: Telefonla) - Büyük millet rnec- şunlardır: aama ı ; ıngı ız amıra ı :ııresı, ugün Norveçın batı cenub sahılın- re e ar 10 an 1 ..,. d ---* lisi bugün B Refet Car.ılezin reisli- Aw d d k 
1 

b" t buna dair hiçbir haber almıamıştır. de ve umumt harpte jutland muhare- Londra 1& (Radyo) _ ).;, mız., ö"4' en 

A k R 1 ' · · · gır ceza ışın a a an ır suç an 0 1 d 1 1 .. . . . • ' ~e bu,ı'"· 

r Oya ğ'inde toplanmış, bazı eşhasın ölüm ce- d 1 b t 1 . k 1 k"t s o an ge en ma ümata gore, bil- besının vukubulduğıı yerlerın yakı- nar adındaki Alınan vapuru o ayı za ı a suç U) u va a arsa va ı ·ük h t . .1. 1 . . . ' -ıuniyetl( 
zaaına çarptırılması hakkındaki ka-' . k . . b t w k . 1 b" ı·k Y arp e ıngı ız - Aman donanma- nında top sesıne benzer 60 kadar ınfı- bir in....;ıiz harp aemiıi tarafından 

C b Af. 
•k ı · geçırme sızın za ı vara asıy e ır ı - _ . . . . . . . •" • . ,,. .... enU f rı a ıman· nunları kabul etmiştir. :Müteakıben te müddeiumumiliğe teslim eder. Za- sı arasında vukubulan buyük denız lak sesı ışıtılmııtır. kalanllllf ve Alman kaptanı gemiyi tes-

/artnl ziyaret etti dsalnaylide dkukllanılanl bszı ipt.~dai .. mk ad- bıt varakası suçlunun ve şahidlerin Hm etmemek için onu batınnıttır. 
e ere ye e parça arının gt mru re- ifadelerini ve suçun subut delillerini y t ı • Parla, 16 (Radyo) - Rusel Dorf 

Londra, 15 (Radyo) _ lngilizle- simlerinin ~n~i~iln:e~i ~ak~~ndaki ~U: ihtiva edecektir. Şikayet suçluların- unan gaze e erı adındaki ~iman ~a~uru, inaflizlen 
rin Ark Royal ve Reno harp a-emile- kQmet teklıfının ıkıncı muz~k~resını da zabıt varakasında şikayetçinin im- ~alim edilmemek ıçın bU&iln No"eg 
ri, cenubi Afrikada Kap limanını zi- yaparak kanunu kabul eylemıştır. zasının da bulunması lazımdır. Mi.ld- salannda mürettebah tarafından • 

yaret etmişlerdir. Bu suretle cenubi HükQmetimizle Macaristan arasın- deiumumilik. davayı lilzumlu görür::;e Radyomuzun Yunanca neşriyat vap- tınlmııtır. 
Afrika halkı, Almanlar tarafından da. hukuki ve ticari adli maddelere tahkikatı üçglin zarfında ikmal ederek · • lngi lj z tayyare Jer İ 
batırıldığı. i.d?ia. olunan Ark Royal müteal~ik kanun liyih~~i~·le ~ürkiye- ~aznunu vazifeli mahkeme)e gönde- maSJOdan meffiDUDiyetle bahsedı•yor . . . 
harp gemısını bıztat görmek sure - Yunanıstan arasında mutekabılen suç- rır. - B41tarafı 1 mcı aaJııfede -
tiyle Almar(Jarm iddialarının asıl. lularm geri verilmesi husu:;unda karşı- Atina, 15 (A.A) - Bütün gazete-' çok sıkı rabıtaları daha ziyade sıkı- İngiliz tayyareleri, bu esnada bir 
ız olduğunu anlamışlardır. Vilyam lıklı yardım kanunu layihasının birin- Cumhuriyet müddeiumumisi, ağırce- ler, Ankara radyo postasının Yunan- laştırmağa hizmet edecek olan bu Alman zırhlısı ile bir Alman kruvaz6-

Halet adındaki İngiliz mayin gemisi ci müzakereleri yapıldıktan sonra za mahkemesine ait meşhud cürümler- ca neşriyatını tebarüz ettiriyorlar. mesud teşebbüsü sevinçle kar~ıla - rünün bir tahtelbahir ve birkaç muh-
bir torpile çarparak batmıştır. Mü ~ Türk ceza kanununun ıneriyete vaz'ı de şahidlerle suçluyu isticvaptan ve Gazeteler, haber vermekte ve iki maktadır. ribin cenuba doğru yol almakta oldu 
rettebatından yalnız bir kişi kurtul- hakkındaki 29 uncu maddeye bir fık- lazım gelen tahkikatı yaptıktan sonra dost müttefik mt:mleketi baKlı~ an ğunu görmüşlerdir.Bunlar, geçen gün 
muştur. ra ilavesi ve meşhud cürümler kanu- maznunu iddianame ile mahkemeye =0o bir ingiliz tah~lbahiri tarafından tor-

nunun 4 ünci\ maddesinin tadili hak- gönderir. Müddeiumuminin, vazifesi- Fı l de pillenen Alman kruvazörünU bir Al-
ODH• kındaki kanunlar kabul edilmiştir. Bu ni üç günde yapması lazımdır. 

1
• ~ ıy •c ı• man limanına götürmekte idiler. 

Döküntü kınnaplar kanuna göre seri muhakeme usulü, a- Büyük millet meclisi, Pazartesi gü- n an a ı, n İngiliz tayyareleri, derhal Alman ge 
ğır cezalı suçlulara da teşmil edilmek- nü toplanacaktır. milerine hücum edince, Alman harp 

serbestçe ihraç -----=oo- gemilerinden dafi topları ateş açını§ 
f b • ı k F B d b b k d d l d ve Alman tayyareleri de ini dala-a ha-

O una lece ransız gazetelerı• ern' e ÜyÜk İr ffi İtİn _g 3 C İ İ linde bu hücuma ittirak eylemiştir. 
İstanbul, 15 (Telefonla) - İptidai R Biraz sonra dört Alman tayyaresinin 

maddesi kendir olan döküntü halin- Ve Usya aleyhine tezahi_irat yapı ldı düştüğü görülmilftilr. Bunlardan bi-
deki kınnapların; memleket dahilin- Br .. F" risi, Meser Şmit sisteminde çift mo-
de sarfı mümkün olmadığından, ser~ Finlandiyaya insan ve malzeme gön- lA d' en,: 

1
.
5 (Rad:r~.> t-l~'ugun 1 m - ya~~~?tır.t t' h t' . t k törlil bilyük bir tayyaredir. Üç ina-illz 

bestçe ihraç edı"lebı"Jecegvı· ıa·zım ge _ an ıya ıçın 8empa ı eza ıuratı o muş • ı ıng er ıp eye ının sa ışa çı ar- ta . ü 1 . d- . t• 

d d 1 
b" .. k b' · · t · .. 1 · t' el w k '" .. k F" 1• d" ki k yyaresı serme onmemış ır. 

lenlere bildirilmiştir. derı·ımesi lüzum un a ısrar e iuor ar ~;Tuyu. ~r mıtıng er~ıp ecıı mhış :~· ıgı uçu ın an ıya bayra arı .a- Cenevre, 15 (Radyo) - İngiliz tay 
.J ı ınge ıştırak eden bınlerce a • pışılmıştır. Bayrakların satış hasılatı 1 • b 0 B k d · 1 Şild 

1 1 
1 dd l d R l h. ·· · ı F"" 1A d" .. d .1 k . vare erı, ug n ar um n asıy e 

Bol bol reçel yiyen çocuk Paris, 15 (Radyo) - Bugünkü gu- nu daha yakından an adıklarını, ona ca e er e usva a ey ıne ııumayış er ın an ıya) a gon erı ece tır. 1. 'd k b b 1 tm 1 • 
00 

ımanına gı ere om a ar a ı şar -
~-K•u•'•rv•e•t•i•lfı•c•ın•a-m-uh•t•aıııiiç-o1.m_a_z_._ ıeteler, Rusyanın milletler cemiyetin- yapılacak yardımda hiç. şüphesiz daha F h dır. 

den ihracı meselesini mevzuubahset- ~mih ve pratik davranacaklarını ya- ı· ola"' ndı·ya u·· kuA metı• Paris, 15 (Radyo) - İngiliz tay-
j şçiler v~ Sosyalistler mektedirler. zıyor. yareleri,dün Heligoland adasına ıide 

K . L d d Gazeteler, bu hadb'\eyi milletler ce- Övr gazete~inde madam Tabui; Al- rek bombalar atmışlar ve rnanyatlk 
ongresı on ra a miyetinin aldığı en mühim karar ol:ı- man - Rus işbirliğinin nrtık bir emri torpiller atan Alman deniz tayyarele-

toplandı rak tavsif etmekte, bu kararla milletler vaki olduğunu y~zara~, Berlinden ge- Harp halinde iken bile borcunu rinin üslerini tahrip eylemiılerdir. 
Londra, 15 (Radyo) _ Beynelmi- c~miyetinin ~endi varlığını hüikb~.l i- le~ so~ haberle.rın Hıtler, G<irin.ır ve İngiliz tayyareleri üslerine döner-

i 1 . çi ve sosyalist partileri, harbin çın kurtardıgını yazmakta ve şoyle Gobelsın Ru.s )ardımından tamamen UDUf m tyOr lerken, şimal denizinde kauçuk b!r 
t e •11·~ ettiği vaziyet· t tkik etmek ü- demektedirler: emin bulunduklarını gösterdiğini, fa- sandal içinde 4 Alman tayyarecisi-
e\ ı t planmışlard ı es arst li _ cMilletler cemiyeti Finlandiyayı kat Rusların, Fransı7. cephesine yük- Vaşington, 15 (Radyo) - Finlan- Morgen Tavs; Amerikanın, Finlin nin dalgalarla mücadele ettiklerl-

zere o ır. osy ı k t . _ . . t .. t . ki d" . . . · 
derlerinin hepsinin bulunduğu bu ur aramadı, takat kendı varlıgını lenmek ıçın ce!'ate gos ~remıyece e- ıyanın bura sefırı, bugün hazıne na- diya için hususi bir kredi açtığını ve ni görmüşlerdir. Tayyareciler oradan 

t 1 t va ~ransa sosy 1. t partisi kurtardı.> rini yazıyor. zırı Morgen Tavsı ziyaret etmiş ve kendisine ne lazımsa Amerikadan te- rreçmekte olan bir Danimarb vapuru 
op an ı... ... a ıs P'T · G t 1 · ti F" ııı d" F" lA d" "' 

ı 'd .· B L on Blum d . t• k •1 _ o ı Jurnaldaki başmakalede millet- aze e er, umumıye e ın an ıya- ın an ıyanın umumi harp borçlarına min olunabileceğini sefire beyan eyle- kaptanına telsizle haber vererek. Al-
ı eıı . e a ış ıra eY e 1 . t• hh 1 F " l~ . 1 . h b' .. d ·t l . . . t' er cemıye ı mura as arıııın ın an- va ınsan ve ma zemeı ar ıye gon e- aı o an 234 bın dolarlık bır çek ver miştir. man tayyarecilerine yardım edilmesi-
mış ır. diyanın müşkül vaziyette bulundugw u- ~ilmesinde ısrar etmektedirler. miştir. 
r 

tııııııı.. ni rica etmişlerdir. 
' 

00
- - - --- __ S ____ D ____ k _____________ ------ Londra, 15 (Radyo) - lna-iliz ha-

Açık Teşekkür 
Çeşme kazası eski iskan memuru 

B. Mazlum Gökselin genç yaşta 

ölümü sebebiyle ailece düştiliilmüz 
derin teessilr içinde bizleri teselli 
etmek nezaketini gösteren, cenaze 
törenine iştirak eden ve muhtelif 
v:ısıtalarla taziyette bulunan zeva.. 
ta, aile dostlarımıza ve arkadaşla
nmızn sonsuz şükran duygularımı
zı saygılarımızla alenen arzederiz. 

AI P d on aki a: va amiralhğının son 24 saatlik hare-man ropagan ası kat hakkındaki tebliğine göre mtıhim 

Tanner Radyoda İngiliz hava kuvvetleri, dün gece Al-

TiJrkiyede tamamen tesirsiz kalın-
• 

ca Irana hicret etti ! 

Merhumun 

Londra, 15 (Radyo) - Alman pro- kan ihtilaf üzerine Tahranı terketti
pagandası, Türkiye hakkında yaptığı ğfni bildirmektedir. Halbuki Sir Horas 
radyo vesaire neşriyatıııın tamamen Simon, tabii şekilde ingiliz hariciye ne
t.esiniz kalması üzerine timdi propa- zaretinde bir vazifeye tayin edilmesi 
ganda, neşriyatını irana tevcih etmiş- sebebiyle Tahrandan ayrılmıştır. 

Kardeşi zevcesi tir. Bu propaa-anda, inailterenin lran İran ve fna-iltere arasında ihtilaf 
._Ş•ah-aııiıp•G-ök•s•e•l ._1191~R1111cf•i•k•a•G•ö•'"ll!!"•'..,lelçillinln, lranla tna-iltere arasında çı- çıktıit şayialan tamamen liulsızdır. 

manya arazisi üzerinde ı:::arak mühim 
nuharebeler yapmışlardır. J\lmanln · 

Rus H ariciye komiseri Molotofu m Heliroland hava üssü ve limanı ü-
zerinde Alman tayyareleriyle cereyan •• k d t t t• tien şiddetli muharebe esnasında 4 muza ereye a VC e 1 Alman Ye 3 ingiliz tayyaresinin dtlt-

Stokholm, l 5 (Radyo) - Finlandi ğunu ve cevap beklediğini söyledik - tüğil mOşnhede olunmuştur. 
ya nazırlarından Tanner, bu akşam ten sonra, Molotofun bu hususta ne Friz ndasiyle Heligoland üzerinde 
radyoda tılolotofa hitabetmiş ve Fin- ~örliyeceğini bütün bir cihan sa - İngiliz ve Alman tayyareleri arasında 
landiya hükumetinin, kan dökülme- hırsızlıkla beklemekte olduiunu ila- gece havada emsali görülmemiş dere-
mesi için aradaki ihtilafları sulhen ve eylemi~t:ı·. cede tiddetli bir muharebe vukubul· 
hal için müzakereye amade bulundu.. ,. •' mU1tur . - ,..._. - .. .... 



- Baıtarafı 1 inci sllhifedfl - !er, Admiral Craf Spenin çarpıştığı dukh rı 

- Jmi Topçuog~ lu dün gece radyo< a w Ev\:elki g~n, arkada~ım Şahabın a- .. D~ğer ~ir habere göre Uru~.u~:ay İngiliz kruvazör} rinden çok Ü tün sında atını idi. 
2 gabeyı Mazlumu toprnga verdik. Den, hukumetı, Alman cep kurvazorunde olduğunu, fakat İngiliz denizcileri - Loı dra, 15 ( . 

ıühin1 bir IDÜSahabede bu'undU r~hm~tıiyi de sever~>m. ~u se?eplc- b~lunanvebatmlmış.olan~n.giliz .. G nin harp kudret ve kabiliyetlerinin ınag:ore,Aj 
l dır kı, cenaze merasımlerme gıtmek mi)erinden alınan e ır İngılız mu - daha ) üksek bulunduğunu tebarüz zörleri ehemınh 

! a, 15 (Hususj) - Uluaal e- manivelı1 mm iyi kullanıldıkça eko- mutadım olmaclığl halde, gittim ve re~ebat ve zabitanı serbest bıraka- ettirmektedirler. leri almısl, r , e d 
ve tasarruf haftasının üçUncü nomil\. ihtiyaçlarımızın dahr:. kolay kar l\iazlUmu hakikatin en çelin bir hadi- c~gını İngiliz hükumetine vadetmiş- Londra, 15 (Radyo) - İki gün ev- Spenin herhang· b'ı: 

~ız l_-_Ç~i_m_cı_.ik_e_r _] 
Bir hadise 

-~ t i 1--e 
Burnova 

l - Öd 

(ANADOLU) 

rıuzu esna-

r ajan 
l ruva 
kuvvet. 

• ün.a ebetiyle Ticaret Vekilimiz şılan:ıbileceğini, ithalata ınüe:foir ol- sesi olarak toprağa verdik .. l\ifzarlık- tı_r. Bunların sayısı belli değildir. İn- ve! Uruguvay sularında ingiliz kruva- frnktnsız h le ·r r. 
zmi Topçuoğlu, flun akşam S!uı.t mak gnyesiı le takas primlerinin ya- ta, şöyle bir dolaştım. Asabım bozul- g~liz deniz mahfilleri, İr.giliz deniz- örli tarafınrlan takip edilerek ağır ya-ı Dığer taraft 11 Alm n gemi inin 

10 da Ankara rnd10 unda mühim vaş ~ arnş indirilmekte olduğunu, top- muştu. Mazlumun oğlu ağlıyordu. Ben cıle_ri?in kazandığı zaferin ehemmi- r. h vaziyette l\Iontevideo limanına il- pazar ,. ııih, t rte i gününe 
r mit ahabede bulunmuş. harp eko- ruk mahsullerimizin k:yrnetlendiril- 'e, mezarlığın ötelerine kadar giderek Y:trnı ilerj sürerek 3 İngiliz kruvazö ıca eden alınanların Admfral Graf Spe kadar Monte\ ideo hm nında almak 

om! inden ve iktısadi mühim tedbir- mekte olduğuna göre "hracnt zorluk- ğladım .. Çünkü çocukluğumdanberi r~nün Hood, Ripao ve Riı av gibi bü ep krurnzörilrünün beynelmilel hü - için müsaade aldıwı b"ldYlmektedir. 
ı rden bah etmiştir. S:ıyın Vekilimiz, 1 rınm da azaldığını so;> emiş, Türk dinlediğim bir uhrevi fılemin esrarcn- yuk harp gemileriyle beraber ticaret kümlerc göre 24 saat zarfında bu li- Montevideo 15 (A.A) _Ad ·r 1 
karp konom·sinin her memlekette ih- parasınm iştira .kudret ve kabiliyetı- giz ve daha doğru u mistik tesirleri gemilerinin yollarını muhafaza eder- manı terketmesi icap etmektedir. Al- Graf Fon Spe~in kumandanı k ~ı :. 
tiya~ listelerini külHycn değiştirdiğ~, nin de arttırıldığını ve daha da arttı- altında idim. Mezarlığın imamı gUzel ken Alman cep kruvazörünü görmüş man cep kruvazörünün açıkta demir- dan yaralanmıştır . 

0 
u 

ger k ma de, ger k iht"yaç bakımın- rılacağmı, iç 'e dıs piyasalarda yeni bir S€sle bir sure okuyordu. Mezar olduklarını ve bu had benin İngiliz liyerek beklemekte olan ingilizlcrin * 
dan tahavviıller nrzettiğini. tezahürler dıinya iktıs di rtlarınu kar,.ı emni- taşları, sanki, bu ebedi sUkOtun derin- harp gemilerinin nelere kadir ola_ Aehille ve Ajaks kruvazörleri, gece e-
o t rdiğini SÖ.)}emiş, bir kı ım rnad- yet tedbirleri almağa çalı tığımızı, ih- iklerden gelen nişaneler gıbi bana ba- bfleceklerini açıkça göstermiş oldu- hemmiyetJi takviye kuvvetleri alınış- 1 gi • zler 

d 1 rin diğerlerinin yerlerini alırken rncatın tanziminde tic ret mnkaniz- kıyorlardı. Kabri taııdnn yorulmuş, ğunu bildirmektedirler. Gene bu lnrdır. Haber verildiğine göre Alman 
dine kadar mal satmağn çalışan bazı mamızın bunn intibakı 1 u:ım geldiğini, perişan bir hnl<lc çıktım. İçimde ha- mahff]]er, Amerikada bitaraf bi rli- ~P kruvazörü süvarisi, Uruguvay ma- Askeri kamyonlar icin 
memleketlerin bugün mal almak jçin f aknt alıcı cephede tc kilnt mevcud ol- yat Revgisi ölnıiiş, herşey sönmliş gi- mana iltica eden bir geminin hava- kanılarından kruvazörün Pazar ve ni- ye • b • [ ,. t •k t k ' ,. 
birbiri le mücadelede olduklarını bil- duğunu, ithalatın tanzimi esna ındn <la biydi; nın fevkalUcle fena olması yüzünden hayet Pazartesi gününe kadar liman- nı ır QS l e er 
<lirmiş ve demiştir ki: ayni vaziyette bulundugumuzu, bugün - Yazık -?iyordum- akıbet hep bu?. 24 saatten fazla da kalabilme..~i mfim da kalması için müsaade almıştır. /ek icad ett ~!er 

- Bug ithalfita daha ziyade e- harp ekonomisinin mal satmada oldu- Riltun güvenip sevip benimsediğimiz kün bulunduğu mütaleasını ileri sür- Admiral Grof Spe kruvnzörilnde bulu- Londra, 15 (Radyo) - İngilizler, 
h mmiyet v rilm ğe baı;:lnndığı gibi ih- ğu gibi mal almada da esns olarak ele ;;eyler hep blrer vahi tese11ldir, ma- nıektedirler. nan va evelce babrılan bir ingiliz harp 

askeri kamyonlar için kurşun ve bat-
ı ::ırtınlmn ı çaı lerl de dilşUnil- nhndı~ını bildirmiştir. demki öleceğiz, hep nafile!. 1928 tarihli Havana itilafına gö- gemisinden esir alınan 6 ingiliz zabita- ta güllenin delemediği lastik teker-
Yurdu~uz da bu vaziyettedir. B. Nazmi Topçuoğlu. iç Pirasada Ye sonra Kemeraltına geldim. Bir- re hasara uğrıyan ve tamir için bir niyle batırılan Alman ticaret vapurla- le.kler icad etmi§lerdir. Mermiler, 

w ıçiı bağlı bulunduğumuz mallarımızın tevzii işinin ehcmmiyc- dcnbire birşey hatırlndım: Umana giren her hangi bir harp ge- rı mürettebatından 61 kişi, Montevi- t k 1 ~. k kt f k t ıa tik 
rA ... pı] üyüaune aylurı yürli- tini de tebarüz ettirerek bu maksndln Oğlum ne yapıyordu acaba? .. He- misinin limanda 24 saatten fazla kal- deo limanına çıkarılmıştır. Dün de Al- e ~r egı ırm:ta;' a a 

5 
' i'& 

___,, .; ·ol tutmamıza imkiln mühim c"haılnr mcydnnn getirilmek- metı telefona yapıştım. ÇUnkil hasta rnasına müsaade edilemez. man cep kruvazöründe bulunan yaralı- ne ışe yarama ır. 
2' - cak 01 te olduğunu, ihracat mah ullerimir. i- idi. Sonra bana, Hitlerin yeni bir nu- Paris, 15 (Radyo) _İngiltere hü- !ardan altısı, gene bu limana çıkanı- o*o-·---

1 .rJNtnik hadiselerine çin birlikler kurulduğunu, bu teşek- tuk vereceğini söylediler.. kumeti, Montavidoardaki sefiri va- mış, hastahaneye yatırılmıştır. p / 
I - ŞerUI r kta o'an tedbll"lerin küllerin normal ve mutacl ~artlar için- - Yeni bir nutuk mu?. Fakat bu, sıtasiyle bugün Uruguvay hükOme- İngiliz deniz '.kuvvetlerinin, liman 0 eynO 

•. ?tfı~r arafınclnn aniatnlmn- de olduğu gibi tacirlerimizi elbirliği ve vakitsiz bir~ey olmaz mı?. tine müracaatla, Admiral Graf Spe- önünde takviye kuvveti alarak ittihaz Dün mühin1 bir söylev 
~..,lt~~ır. ıs·., devlı:ıtıerinin yeni tcsanücl ıç·~cıe çahı:; ırılmnk, te~H.ke ve Cc\'abını verelim. Daha sonr::ı, i<la- nin ne 7.aman Uruguvay sularını ter- ettikleri U:~~-iı·~~rle Admi.ral. Graf · l ~·\. 1uU: lUazzam O"ltUlarının zorlu:kl ar.J önlemak ve ·enmck ıçın tc- rehanoye gelen bnzı vııtandaşlarla kedeceğini sormuştur. Spe kruvazorunun herhangı bır su- verdi 

Z • if-
1
harp kOtlelerinin ih· is edildiğini müstahsil, tacir ve mem karşılaştım. Aşağı<la, mürettipler miiş Adrniral Graf Spenin, Amerika su- retle limandan ayrılması ve kaçması Paris, 15 (Radyo) _ Fransa ma-

i 'iJ1' - edici vaziyetlerini leket menfaatler~ni. birl"ktc yürütmek, t:reken bir şarkı. tuttuı·ı:nuşJ~r~ı. Rab- !arından çıkmayıp, tekrar Boinos imkansız hale gclmi§tir. . llye nazırı B. Pol Reyno, bir nutuk 
. ., duklarını, bitarafla- dl~cr şu~ lerle ~rlılı~tı. ~nuhafıı~~ e~- rısta~ın: bend~kı mnnfı t:~~rı, ha)'a- Aerese gitmesi muhtemeldir. Maa _ ~ndra:. 15 (Radyo) - Amıral lord söylemiş, ağır ve gev~ek başhyan 

Lıra d JôknYd kalmıyarak ~ek, hulasa tacırlerımızın cm~n et ı- tın hıçbır ~c:.ey ıfade etmedfgı hakkındn haza, İngiliz harp gemileri; Lap la- Ç~tfıld, dun avam kamarasında .. A.~- harbin, herkesten tahammül ve 88 • 

- · ; J l' aldıklarını bildir- çınde şuurla çalı malarını ternırı eyle- ll)'nndırchgı k naat, y:ıvnş ynva;; gene ta açıklarında demirlemiş olup Al. mıra} Graf Von Spe cep kruvazörunün bır beklediğini bildirerek, Hitler va 
~ . _ (evkalfide ehemmi- mek g~yeleriyl -~urulduk~arını, bu hayatın içinde ~riyip ~özüliiyordu. man gemisini beklemektedirler. v.irmi dört saatten fazla ::ıonlevideo suç ortaklarının meş'um bir harpten 

l9i> vYe 'b<S le intikal devre- te~ekkullerden muhim netıceler bek- Bu aralık, bır muzıpliklG karşılnş- Roma, 15 (Radyo) _ Stefımi a- lımanında nlıkonulamıyacagı hakkın- korkmakta olduklarını Leninin öHl• 
} ~~~ . un ihtir,qJar~ görüle- lediklerlni söylemiş; tım; jansı bildirivor: daki beynelmilel kanun hükümleri da- münden henüz pek az' zaman geçti .. 
1ll ;:.~f ~ö~is, ellerin~e vasıt.11- - p·yacıalar mızı sıırsmtılardan - Piyangoda sana elli bin ı;ra çık- İngiliz a~iralhk dairesi otuz bin iresindde Uruguvay hükumetile müza- ğini, Sovyet Rusyanın gene sahneye 

;.., içi~ JC'Jn bugOnkO :h' jyaçları ma un bulundurmak i t".roruz ve ~u tı !. . w ton hacmindelci Reynol dritnavtı ile kere _halinde bulunduğunu, Admi~al çıktığını söylemiş; 
e .rtn be "nlak istiyere'k f, zla ka _ laızmdır. _B~na "karşı alınacak tedbır- nı;•orlardı. .. ~e.n, o m1czarlıktn aglı- Ark Royal adın ela ki tayyare gemisi- Spenın, yakı~da limandan açılmaga _ Fransızlar 1 Bu karanlık harp 

Muv na duş~üklerın_i izah et- le~i ya hükumet. alır ve y.apa_r, yahucl ynn rnsan degı~dım artıı<.. ~Qnra kah- nin derhal l\f ontevidoaya hareket et- m .. ecbur o!acagı~ı ve. beklenen ôkıbete günlerinizde hürrjyeti, refahı ideal 
nia J "'" müstah ıl, !abrıkatör, til~ alakadarla~ın. elın~ verlı, ı~laresi~e lrnhalar yUkselınce, herşeyı .anhı_r1~~1 .. mel erini emreylemiştir. uı,-rayacagını söylemıştlr. halinde yaşatınız. Bu bi&ler, kalbi .. 
Dil~ uire tarRfından ayni menfaat bt.rakır. Bız, ıklnrı şıkkı tercıh e:t~_k. ~~~ndım amma, bu yalan mU~deyı 1~ıt: Laplata limanı açıklarında Alman . Londra, 15 (Rndyo) .-. Ra?!.o Na~- rinizde sönmesin. Onlar, ilk gUneşta 

le yapılmak ıstend:ğini, bu ha- Tıc~r:t hn:atının tnbf~ ~ekil de yüru - tıg m dakikada hemen kendı J<endınu kruvazörüniin çıkmasını bekliyen iki ~onalın "?ruguvavdan oğrennıgıne gö- gene açılacaktır. 
l"n c miyetln • ekonomik ''aziyetini mesını tab.ı randıman ıçın faydalı bu- ayar etmi<ı olan muhavyilcm artık faa- İn••ılı'z kru n ö U iki h i . re, Admıral Graf Von Spe kruvazörü, D . t' • .. w .. ·• • · o v z r ne arp gem sı . emış ır. 

r ., 1< şekiller ihdns -edebileceğini uyoruz. Tuccarl, ~m1zın agır yukl - l°\•ete geçmişti· d" h "ltil k 1 . ı· Montevıdeo limanını derhal terke ve N 1 11. F li 1 b" 
: • • •• & • , d . 

1 
b ... k • . • . . .. s ı ıa ey emış ır. ö il 0 . ı azır, ng ız ~ ransız ma e ır-

la\ e mıs ve· rı, hukumetın Jar ıntı) e aş .. rnca - Bır ev yaptırtmışım. Bır dcnız mo- 1 d 16 (R d ) M t . g r n şc nazaran Rfyopllite önünde ııw· . h . t' . t b il ttir · · .on ra, n yo - on evı- b kli . . . gının e emmıye mı e ar z e ,. 
~·· b. .

1
• b"' • 1 rından eminim.> töril ı marl mHnm. Bank. ya para )"a- doa an buraya gelen haberlere gıt e yen ingılız kruvazôrleriyle harbe m"ıştlr 

- .ı>Utun ır mı lı un;> eı11n znrn- . , . · v - g" · ... h ı kt d · 
b b. t <Jı·· . f' 1 Demış. tırmışım .. ' esaıre \"PSaıre.. re Admiral Graf Spe ağır hasa w ırışmege azır anma a ır. 

rınl a 
1 

c ıve 
1
verk gbı~1

1
11 

har cıkn:.ıtı'% Yapılan teşkilatın, mtiştcrek hedef. Gece varısnıa doğrıı eve giderken r"dıgwından harb d k ~a utgt-
rı m can yapı aca oy e are e enı . w . . • . . " ' e ece vezıJ'e e Londra, 15 (Radyo) - Uruguvay 
k. r ı hukOmet tabiatiyle atı! 'kain- ler~ a)lkırı olmadıgınıd w~~emh.le~etın gene n:fsıme hıtap etl~rck_.so~~~m: bulunmamaktadır. Vapuru muayene hükumeti , tamiratı ikmal edilince -

A • ır.h· ı· . k il "' veJ a umumun zarıırına eg , n~ ır ve - n~ıı hayat aşkının oldugilne ve d ··t h 1 4 6 1 k t k d Ad . 1 G f F m z ve va ı sa " ıye mı u anma~n . w t · e en mu e assıs ar, - pus u op - ye a ar mıra ra on Spe cep 
başlar.> ~cnfa:tı~e oldugu~~· ı,~ynh b~halıh- ııöndüğUne kuni misin 7 Tabanların ların kulanılmaz halde bulunduğunu kruvazörünün Montevideo lima _ 

glnın onüne geçecegımlzı. arbın tev- toprak üstünde d\ırup gUvdeni taşı- t b"t t · 1 d' L d 1 nında kalmasına müsaade 
D · tA v kll A h b" . l"d tt•w• k kl k .. d h t es ı e mış er ır. on raya ge en ettiğini 
~m 3 r.;_ .e , vı·u~n. .. ar ının ı e ıgı arışı . ı ıçın e 1 ~ra stn~- <lıkc;a, sen, bu vaşamı;ı. lrnnununıın n- haberlere göre beş İngiliz harp gemi- ve icabında !ngJliz kruvazörlerin~ 

rıktıgındnnı.ıerı memlekelımızın ma- dnrdını bozdurmamak, e c en ,.,.elclı- \•uçlarında esir olac'll< m. Meznl'lığ.a sı· ş· di .. 1 t . d 1. d 1 ele a".·n·ı kola"lıö-ın go··sterı·ıecegw 1·nı· İn-h l i rkl b • ·wı ı 1 • t 1 h"k• • • .. t ım !•OneV10 a imanı Hl.lll(a ' •J q 
~t ve merı ık a nn abzı tcza~ürlerı g c ere~;c ~ Uıntı~ / ~e ~ 

1 
u t!me~~n cteğil. mezar çuk ırlarına lııle gırıp cı';- dolaşmaktadır. Admiral Graf ., Fon giliz hükumetine bildirmiştir. 

nn o mn Ozerc u tehlıke dı- şuarı o ugunu H c ıı·:ııı;;, e sananı.. an, gene hayatin aliikndar nlacnksıın. S e · t t . 1 k h w .Arnirallık dairesı·, Alman cep kru-
..ı k d w \, d h""krı. t· h i k . d k tl . taş d w Çl"ll)fl· P nın op a eşıy e ısnıen asara ug mn a ıgını, ııun a u ume ın ns- n n ço zın e uvve erı ı ıgını. " 1\. Ek t dl t .1. k ·· ·· il R" n·· L ı t h · 

. ·~ tini de hesııbll katmak lilzım bµnların teşkilatlandırılarak inkişaf rıyan ı:e er a ı ngı ız ruvazör_u. vazorun n ıyo 0 ap!a ~ _ne rm-

---*-...... ........... 
Muğlada tütün 

satışları 
Muğla, 15 (Husust) - TOtün p~ 

yasası açılalıdanbcri l\!uğla merke
zinde satılan tütün miktarı 880 bin 
kiloya baliğ olmuştur. Milasta SOO 
bin, Bodrumda 860 bin, Fethiyede 
120 bin kilo tiltiln satılmıştır. 

---0000)(-0>---ıd•w • . . ı A h b" b h 1 1 1 wını 1 t 1 DOK TOR yaralı olma ·ına rağmen limana gır- den çıkmasını beklfyen ngılız harp 
g nı, uç y evv~ vruga :ır ı aş ve ız a masıııa ça ışı acag vaae - ~ lü .. . h1:.d· gemı·ı · hakk d 10 t 

. . .. . meğe zum gormemış ve " ıse ye- erı ın a ma ma verme - A k d k fi l · · 
la) men nıııhtemel tehhkelere knrşı ve mış, hukumet \'e yurttaşların sıkı ıs BEHÇET uz 1 1 1 kt ct• F k t b d b t n ara a va 'l ar ga erısı 

o 0 oWO o o fh 1 r ne en avrı mıstır. me e ır. a a ura a eş en fazla 
meml ket f}ltıyaçları nazarı dıkkatc a- blrhgı saye ınde bu Yelli mc um arın l\I t '. l d\ N k t ·ıı h p e · · I b Ankara 15 (Husust muhabirimiz 
l k b. k "h 1 . . t• 1 wl . 1 t 1 on evıc eo an ı. evyor a ve ora- ngı z ar g mıı:ım n ulunduğu • -
ınnrn • ırco ı racnt mal arımızm yı ne ıce er vere~g nı anam ş, Ç k Hastalıkları 1 d A. t 1 . t 1 . 1 t · olunmnkta ı G f F den· Telefonla) - Türk vakıflar 
"hrnc.ımn men veya 1isansa tfıbi tutul- - Yüksek Türk milletinin yarının OCU aa~l af ~ru~af ~~z~ e er~~e e l~ız e ;~ın denizi~ çı~ ır. ~-a. _on Spe, tnrihi ve vakıf içtimai müesseseleri-
d ığur.;ı, Jmıımi va İY tteki tehlikenin ehemmiY tini müdrik olarak çalış:ı- 11.lü • ehı.ıss ısı verı ten . o dogkı ~ ı er e -~~n. ar!n h n~dd tl" "ke. . ıbn~a ırıncıden da- nin mahiyet ve ehemmiyetini göste-

I • w 1., . " l\f on eneo a ı cep kruvazorunümln a şı e ı ı ıncı ır muharebe ol -
zam sı, kan llımn darij\ması üzerı- cak ve mu\•affak olncagınc •• n emı. Hastalarını 11.~o dan b'ıre ka.ıaar b .. '"k 1 k . tı"z d·ı k r"n vak.rlar umum müdürlügw ü bin h . • . o u uyu yara arı açı ça görünmekte - masına m ar e ı me tedir. ~ µ -

ıı UkOmetın yem tedblrler alarak mm.> fü~vlcr sok&"'ınd~ Ahenk matbaajı d" Rio De janeiro 15 (AA) R" sındn tesis edilen galeri vekaletler 
"htlv çtım fazla nrnhsulıl tekrar ibra- Demiştir. ~ "' ır. ' · - ıo 1 . d .' d"I 

.. . . • . . , . . 1 b h v· ı ınrla kabul ~der. Montevideodnki tersaneler işçi_ Grnntle Do Suldnn bildiriliyor· memur nıı tarafın an zıyaret e ı -
en mu nnde ettığını, y~m pı~rasalara Vekıl, tasarruf hareketınc en n se- - r,;-::ç .. hı t > 1 . Al h ·ı . . t . . . AJ~nntara adı l k" İ ·ı· . mektedir Cumart ıden itibaren ga-
intih k içi Jiizumlu kararlar aldııı:.ını derken bu hareketin umuimaclıl< ne- olduğunu, Türk köyıfü.ıliııuıı ay{l şaı•t erı man arp gemı ennın amırını . • ne a ·ı ngı ıı gemi- . · . . 

ı; ' ' ı h · ı b .. h ı t' ··ı· t k· bul etmed"kl · d b" t Adm· i Rıo Grande Do s ı ı· · lerı, halkın zıyaretıne açılacaktır. dnha ziyade ihracata eh"mmiyet verir- ticelşr verdiğini, çok feyizli olduğunu, lurının c a a ıy ıı a e ge ıı 1 ıp an- •1 ı crın en ızza _ı- . . u ımanına gır -
ken istih al mev iminde bulunduğu_ arttırma. ve biriktirme faaliyetinin im!nden sonra köylerde de bu hareke- ral Graf Spe tayfaları, hummalı bır mıştır. Alcantara, Almanların Graf 
muzun nazan ~ikkare nhnmakla be- daha ziyade şehirliler arasında bulun- tin başhyacağını. bütün icraatta hü- fanliyetle tamire devam etmektedir- Fon Spe adındaki cep kru\'azörleri 

nber hiç üphe fz ithaldtı çsnlnndır- duğunu, Türk köylüsünün arttırma kQmetin direktiflerinin faydalı netice- ler. Bu tayfalar, dün, bütün gece ü- t~ı:afından atılmış olan obüsl~rin te. 
mak da istediğini, klering sisteminin faaliyetinde ı::eyirci vaziyetinde kal_ ler vereceğini s5ylemiş ve: midsiz halde tamire çalışmışlardı_r. ırıyle hasa~~ uğramıştır. Almanların 
kök! ştir{liğini p;yasa sistemin;, takas mnsının kat'iyyen do~ru bir hareket - Hepinize güzel \'e mes'ud güııler Amerikan gazeteleri, İngiliz geı:nı - cep kruvazorü bu obüsleri Ekseter, 
usulüne fubdile k.arnr verildiğini pı·im olmadığını iıah etmi!! kövltinün art - temenni ederim.~ lerinin mahirane atışlarındırn sıtar AJaks ve Achilles adındaki fngilfz 

' ~· • 1 h be . · 1 •t• · f l b h t k d" 1 B t kruvaz" l . · f 

o*o---.-

İki tedhişçi idama mah-
kum odu 

Londra, 15 (A.A) - İki Ir.anda 
tedhişçisi, idama mahkOm edilmiş

tir . e ma dayannn takas usulünd" prim tırma ve toplamada en birinci unsur Djyerek miisa a s.nı '1 ırmıştir. Y ş e a ;;e m~ te ır er. u gaze e· or erının re akat etmekte ol -

........................................................ _. ..... ~-~-------------............................... IUl!l .. ~lilml--~~~~---
l\1eçhul ~ahıs sordu: ı Kadın, kocasının cesedini gördüğü lfıkırdı çıkmadı. Casus kadın ölümü - Ben tabanca s slerini duymadım 
_ '.Bu köpek nereden çıktı?. halde hiç bir teessür duymadı. Gözl~ çoktan göze almıştı. bile anne . 
..- Merdiven başında duruyordum. rinden bir tek damla yaş bile çıkmadı. Meçhul şahıs, esrarengiz evin her - İyi öyle ise!. Şimdi yatacak mı. 

Ben de ) ukarı çıkayım dedim ve çık- Meçhul şahıs, kadının gösterdiği tnrafını emniyete aldıktan sonra pan- sınız ?. 
mağa başladım . .Aynk ucu ile ilerli- sabır, metanet ve tahammiil karşısın- siyoıın kadar gitti. Pnr<lcsüsünün ce- - Hayır; ben Cenevrcye kadar gi-

• yordum. Tam üçüncü basamağa gel- da al'kadaşlarından birine: binde pertevsizini unutmuştu. Hem deceğirn. Göreceğimiz nrazinin krokf-
mi tim. Gayet hafif bi:r gürültü naza- - Hayret edilecek bir manzara de- fıleti alacaktı, hem de 1Iargaritin va .. ferini yanımda getirmewi unutmuşum. 

- 14 - Diye sordu ve in iyen casusun ya- rı dikkatimi cellıetti. Bngımı çevlrinc0 ğil mi?. "Dedi. ziyetini gözden geçirecekti. Yalnız hemşirem burada kalncaktır. 
O murabba içinde bulunan bütün nına sokuldu. Fakat az kalsın bu ce- ne göreyim; şu beynz dıvar h:ırekete - Evet, bu kadar tahammül, bu kn- Pansiyon sahibi ihtiyar kadın ma- Onn dikkat etmenizi bilhassa rica ede-

.. r <l rhal taharri edildi v neza - saretini hayatiyle ödiyecekti. gelmiş; açılıyordu. Derhal köşeye ça- dar metanet gö termck: cidden kolay um bir kadın olacak ki hendisini gö. ceğim. 
r t !tına alındı. Meçhul şahıs, e ra Casus henüz ölmemişti. Vakıa ta- kildim ve bekledim. Evvcln bir b1ış gii- bir iş değil! rünce: 
ren ·z ev içinde durmadan araştır- bancası alınmıştı. Fakat can acısiyle züktü ve etrafa bakındı. Elinde ta- Bir baqkası i e: - Ah, evladım. Demin o kadar ...- Siz, ne vakit avdet edeceksiniz?. 
m 1 l" yapıyordu. Tavan arn~ında yere yuvarlanırken, belindeki bıçağmı banca (casustan almı~ olcluğıı taLan- - Kurnazlığına bakmayın, -<ledi- korktum ki!.. - Derhal tabii!.. Şimdi ben hem~i-

ı u pi likleri goründü. Demek eline almış ve yüzü koyun yattığı yer .. cayı gösterdi) duruyordu. Viıcudli, c1ı- içi yanıyor. Fakat ne yapn'Qilir?. Ko- Diye yaklaştı. reyi görür. Ona da tenb"h ederim. Ca-
k. gUvercmlerle de muhabere edili - de, bıçaklı elini g unun altmdn sak- vardan tamamen çıkar çıkmaz ateş et- casiyle birazdan Vahalladn (Yahalln, - Neden anne?. nı sıkılmasın. 
~ordu. lamış, son bir hamle yapmak için fır- Um. lşte netice meydanda!. p\ıtperest Almanların c.:ınnetidir) bu- - Tabancalar patlıyordu evltıdım • 

. d 
0

. d. b d sat beklemeğe başlamı§tı. Dedi. luşncnğını pekiila bili:ror. - Bundan bize ne?. - GOzel !. Faknt bu nk am kalsan 
r en ıre mer ıven aıın an ge- lk' · b d mları aras•nda d b h idi 1 d h i l 

b r t banca 8 si, ortalığı karııtır- Nitekim, meçhul şahıs yanına yak- :Meçhul şahıs, onu dinlerken dl~er ıncı şu e 3 ah , 
1 

· • kce- - Bize ne mi?. Aman evladım; siz a ya:ın. sa a. g P ge sen a a Y 
k d. . .. w .1 w · d b" k 1 1 d . reyan eden bu mu m erey. casus n- olur fıkrındeyım 

· m<> l ul şahıs tabanca sesinin gel- !aşara ız ilstu egı ecegı sıra a ır- ar ac aş arı a dıvarda açılan delık -
1 

k k' f"t t· buranın yabancısı oluyorsunuz. Burası · 
' ' . I k h ·· a· 1 b" k d . dm anlamış o acn ı, u ur ge ırme- - Neden? taı fn do~ıu fırladı ve sokak denbıre sa dırdı, fa at enuz ıze ge - ten, ır a ını sUrUklıyerek dışarıya d k f k ld d V kövdür. İt uğursuz ndamlıırla dolu-

f l den korkma an, a aşını a ır ı. e; · ' . 
ında nöbet bekliyen şahısla memi§ olan meçhul §ahıs geriye ır ı- çıkıyorlardı. Bu kadın oldukça yaşlı ' dur. Yarım saat ilerde her cınstcn as- - Köyde kargaşalık var.. Bura ı 

. l ştı. Tabanca elinde duruyor- yarak yakayı kurtardı. idi. Ellerinde de yarısı yanmış, ufak, - Doiçlant Ober Alles l (Almanya kcr var. Onların ara ında hırsız hudud demektir. Yani tehlıkeli bir yer 
. Biraz ileride de yerlere yuvarlan Tam bu sırada bir iki adım geride defter kadar bir kitap vardı. Bu ki - hepsinin üstilndedir.) bulunur, hnydud da, kt!.tfl d ... üz ·- d"r. Gece yar1 ın ayrılırsan belki 

hH, n<!ı neı inliyordu. duran arkadaşı ikinci defa olarak ta- tap, Alman casususunun kullandığı Diye bağırdı. nizde para de. var. S'ze bir şeyler oldu bir şüphe h ıl ol r. 
,, rı;den çıktı bu kBpek? 00.ncasını boşalttı ve casusu öldürdü. rchbeıdi. Alman kadının ağzından, başka tek zannettim. - D v m 

1' 



16 KnnunE>vve) 1939 Cumartesi (ANADOLU) 

• 
zayıa ı Ç' a o harbi Deniz facias--...~/ 

Helsinki. 15 (Rad) o) - l'inlfındi- edildiğini bildirmiştir. j d ı d b R S. 
;ra umumi karargahı tebliğ ediyor: 1 l\Iosko\'a, lö (Radyo) - Leningrad ap00 eniz erin e İr US Vapdcşam:16, 

Karelytl cephesinde yapılan Sov-lmıntnkn:-.ı So\·yet orduları kumandan- Çinliler, Japonların işg·al ettikleri b t 420 k• • b v ] tsı ·18 2 
yet hücumunda 14 tank tahrip edil- lığı resmi tebliği: a mış ışı ogu muştur . , 
rniş • şark cephe inde , tıku bulan Sovyet ku' vetleri, Murmtııısk~ c:-p- bazz y rleTl• 1•Sfl.Td,_d ettiler t 1 k: 5 22 

h · 1 ·ı · h k t 1 t . l e ~ Tokyo, 15 (Radyo) - İndi Sıha n- olan vapurun kaptanı, böyle bır fı ' 
Sovvet hucumlarından hiç bir neti- esım e ı erı ure e e c.:e\ anı e mı~ Ql'- T • <l d k' R . . . . . .. ·-. . ırıııtur 

· .. . d'. IIong - Koııg 15 (Rud,·o) - Çin- tur. japonlar Kanton \'e Nankıne çe- ın a ı us gemısı, Japon denızlerın- na gormedıgını ,.e yolcuları kurtarmı:k tu 
ce alınamamıştır. Ruslar, SaolJJ ervı u · . . ' · . _ ' d ··ah· b' f ·t . . ·-. . . . uruş r 

- T' ht t k· 1 S t k ~ 1 . Japon hurbı hukkmda son alınan ha- kılmege mecbur olmuşlardır .• Tapon - e mu ış ır n maya tutulmu§ ve ıçın ~arfettıgı emeklerm boşa gıttı 
mıntaka.sında bogucu gazlar kullan- u a mm a .ısım a O\'\ e ı..a nı ı, . b t r 1 , . . . . ·~. 

h d dd 117 k'J t . · 'd b 1 berlet, Çin rnulüıvemetiııiıı nihavet !arın Çintauya hücumları da akım kal- a mıştır. \apurun yo cularrndan •120 nı, denıze ındırdıgı sandfllardan a.ı -
mışlardır u u an ı ome ı-c ııcrı c u un- · k' . b ~ 1 t 

S. ld. S •• tlrı. lı". 1. 1 . mnl.ta ve han~ket" cfc,.,.,,n1 e' lemekte- juponları şimdiye kadar işgal ettikle- mıştır. ·ışı ogu muş ur. cak bir iki adedinin kurtulabildiğ · 
ıma e O\\e eı, 11 ,aç a a) " ., · ·ı · k ·~· ş · 1 1· d · h" d Kurtulanla a ·a"ı11da b 1 l t .. 1 · t• .. ~ . :. . . . t!irler rı mcvzı erı ter e mecbur ettıgı mer- ansı eya e ın e Japon ucumun u. r ı, :s u unma < a 1soy emış ır. 

kaybelmelermı ıntaç eden ;;;•ddctlı bır · k • · d a· ?OOO · k " t 1 f olmuştur . • . p t' · b k ·ı ı· 1 S .. ti . ·· ezın e ır. - Japon as eu e e . 00 muharebe verıni Jerdir. Fınlantlıya- o ı Ja o cı w rnc e ı1\)e eı uç . ,. . . . . . .. 
ı 1 . b . h d k' • ·ı .· 11 - köy i~g:ıl etmişlenlir. Sisli ve fena ha- Potan şehrı Çınlıler tarafını.lan ıs- Japonların, gayrı muayyen.hır mud- Gı·zıı· konuşmalar ı aı, u cep e e es ı me\zı eıı e e t' 1 d d'l . a·w h 1 d d · d t · · ,. h · · t ·p ne ·l k 
· d t k d .1 va yüztlnden ta ''Vareler ,·ainız istik- ın a e ı mı~. ıger cep e er e e Jn- e ıçın ı anca ne rını oı ı ı e a-

rın e utma ta ıı ar ., • · 1 .1 · h k · d d ı d kl b'ld" T 
Gece harekfıtına aİd askeri tebliğ- af uçuşları yapmışlardır. pon arın ı erı are etı ur uru muş- pa ı arı ı ırı ıyor. 

de de Karelide cereyan eden mevzii Helsinki, J5 (Radyo) - Finlandi- Alman ya, iptidai maddeler elde et• 
muharebede 14 tankın tahrip olun- n resmi tebliği: l g • k t 
duğuııu, S:ılmijervide iki gün çok Ruslar, müteaddicl cephelerde bir- z ap anı mek ic. i " Rusuayı balkanlardc - .t> 
~iddetli muhaı ebeler vuku bulduğu ·ok taarruzlar yapmıslar. fakat :.ğır T d 

b h b l d S tı · ·· a.,·iatla püski.irtülmüşlerdir. Salı gü- b f b k k f 1 1 
ve umu are e eı e ovye erm mu ser es ıra aca mıs. & .. 
teaddid ala\"l:ırının imha edildiği . 1ü Eginiynt adası üzerinde u~an Sov- , 
Sovyetleriıı ~tine geçen ba~ı yerlerin \·et fayyareleri, bu adada miiltecilerin A o' mira l G raf Spe lıadisesi hak· Londra, 15 (Radyo) - Ruslarla Nazi şeflerinden Kludyus, kön • 
tekrar Finli\ndivalılarca geri alın_ ?ulunduğu binalara homba atmışlarsa Almanlar arasında Balkanlar için tedariki için Budapeşteye gitmi§ v';f 
dığı ve bu defa .Finlandiya askeri la zayiata sebebiyet ~:rcmemişlercli:· kın.da gazetecilere neler anlattı bir takım gizli müzakerelere başlan- l\racar ricaliyle konuşmalara başa-
kuvvetlerinin ricat eden Sovyetlcri Espol ormanı~d.:ı duı11 akşam b.ır <lığı, Almanyanın, ipticlai maddeler mıştır. 
takibe başladıkları bildirilmektedir. '3ovyet t:ıyyn.resının en,rnzına te~adüf Montevideo, 15 (Radyo) - Admi- .~itmedik. Biz, geminin alt kattaki sa- elde edebilmek için Rusyayı Balkan- Alakadar mehafil, Berlinden işae 

Londra, 15 (Radyo) _ H lsinki- dilmiştir. Bıı tayyarenin, SoYyet tar- ral Graf Spe'de ölen Alman mürette- !onlarından birinde briç oynuyorduk. !arda erbest bırakmıığa karar ver- olunduğu şüphesiz bulunan b ıöi 

d b ·ıa· ·ıd·-. g·· F' 1e~ a· varelerinin Hel:ı.inki:ve yaptıkları ilk batından 36 kisinin cenazesi bugün sa- Bu esnada mermilerin gürültüsünü i- diği söyleniyor haberleri alAka ile karşıla en ı ırı ıgıne ore ın an ıya _ • . . · 
,,. ı· d p t t k d lıilcumda düştügii, fakat ormanın ke- at 11 de büyük merasimle kaldırılmış- )İttik. Ve 16 mermi savdık. Bırdenbı-
~ıma ın e e same mm a asın a . . . .. .. . . . . . . · .. .. 
m h b 1 ·a .dd ti . t' ıf olmasından şımdıye kadar gorule- tır. Merasıme, gemının bando muzıka- re, salona bır mermı parçası duştu. Ek l k • u are e er yenı en şı e enmış ır. ·-· 1 
F . k t I h:ı S t !nedıgı ımlaşıhm~tır. ı iştirak etmiş, ingiliz esirleri çelenk Onu, hatıra olarak aldık ve sak atlık.> sper er omısy 
ın ı a arı, ucuma geçen ovye _ ·-· 

k t ı - . t d' i 1 Londra, 1D (Radvo) - Sovyet taz- koymuş ve büyOk bir kalabalık cenaze- Kaptan, Almanların gösterdıgı mu-
1 a arına agır zayıa ver ırm ş er - . . _ • . . 

d . F' 1• d' N h d d <l ·•ıkı arttıgmdan Fin knvYetlerının. ~- leri takip eylemiştir. ameleden memnun olduklarını, bol Ye- f• J"" d• • • h d J • 
ır. ın an ıya - orveç ll u un a - ın an ıya ıçın er ev etın ne ··th' b' . f"l~k k b 1 rnba dogru çekilmekte olduk1 arı bu - Cenaze merasiminden :;onrn serbest mek verdiklerini, yalnız muharebe mu ış ır ın ı ı:ı. vu ·u u muş ve . 

b . f'l~k k'l t 1 kt raya gelen haberlerden antacı.ılnııştır. bırakılan ingiliz esirlerinden bir gemı başladıktan sonra yemeklerin uzun ~ d d v • • k• k b 
u ın 1 a , ı ome re erce uza an . .. ' . . e yar ım e ecegını tet 1 e a 

1 1 t B tl F
. 1• d' Jlu sabah. S0vyet tayyarelerı Hango rnptanı, gazetecielre şunları söv le - oır fasılaya uğradığını söylemış, Ad- .... 

c uyu mu;; ur. u sure e ın an ı - . . .. . · . . · . .. . . . . Aı 

~~~~-.:..=oo=:m--~--...... ----

... -

, 1 1 t . f d 8 , tl . el' ne <ıehrı uzerınde uçmuşlardır. ınıştır: mıral Graf Spe suvarısının centılmen Cenevre 15 (Radyo) _ İsviçre lardım mürekkep bir komis" 
• a ı nr aıa ın an o"ye erın ı H 1 . k' r (R d ) ,.... 1. d' H b' b l d - . b' d ld w ·1· 1 . t' ' ,,t-
g-e ince istifade edilemi •ccek hale e sın ı, ~. .~ yo - ın an ı- - ar ın ne zaman aş a ıgını ı- ır a am o ugunu ı ave ey emış ır. hükumeti; uluslar sosyetesi genel Pari e lıareket etnıiştlr. Ko.'illencioilu rna et 

ç J • va Cumhurreı"ı dun kızılhnç hastaha- :::;::00 s k t ı·- · b' ht · · t· ' k"t ' ge irilmek iJtoııcn nikel madenlerı - . . . . . .· v 
1 

bi ~ re er ıgıııe ır mu ıra vermış ve radn fanlıyete geç<ıcek ve 1 ı umumı a 11a- ·s 
ııiıı berhava edildiği tahmin olunu_ n;sı~e. gıdcrl'1< 30 ıkıncıteşı ın .e 

1 
- bıtaraflığına binaen, Finlandiynya yetesi azasından bulunan i murahhasam 

yor. rmcıkamın bo~hnrdıma~ın.dn ) ara an c ara rı yapılacak yardım hakkrncla ıızn dev- ilracııatla Finlandiyaya }ffenemencioğlu n 
Finlitıdiya kıtaları, mühim bir mış ~!anları ~ıyaret etmıstır .• ·~ !etlerle hviçre topraklarında konuşul- ne şekilde yardım edebil de, Londra rad.1 . i~.t · 

Dun Karelı berzahında me'\lzn mu- ) asına il d d · w• • b'Jd' d kt' -bul nm "tur B ıh mevki olan Salmoyu siddetli muha- . m m saa e e ernıyecegını ı ır- e ece . ır. u U;.- • • 
,. hnrebeler olmuş, 8 Sovret tankı tahrıp · f B .. beti ·t l h r t f dar ı:: rebelerden sonra Ruslardan geri al- . . . · mış ır. u muııa:'le e mü e ınssıs- u u asa e . 

. tıdılmıştır. R J b •l'd • •td • lf [ 00 kta
1
u c nu~la~dır. Buradakı muharebe oka- Doğu hududunda Korinos mevkiin- usya ya resmen l ırı ı. aya F . .. . 1 u Sc 

~ar şıddetli olı~uş ve o kadar çok de dü:'lman taarruzu, muvaffakıyetle h f ·ı · k d r ansız bütçesi Bır destr oye ,, Tür ;"Ünişt 
.. an ~kmışt~r kı, beyaz kar tabakası püskürtlilmüştür. me a l l arar an memnun A . . . •1mız 01• ede 
uz-erınde kılometreıerce uzanan ge- yana verildi. 104 Dığer bır gemı ıı · u~ 
niş kan lekeleri vardır. Ruslar, umu . . . ,. ~ . . Paris, 15 (Radyo) - Rus mat - Moskova hükumetine bir muhtıra ~e buıfl· 

t k -hl b' 1 t• k . . SolvaJardı şehrı. I' ınlandı:ı;a kıta - buatı ve siyasi mehafili, Rusyanın vermiş, Rusyanın Uluslar sosyetesin- mi/yon bir f azfa/ı 'l V "lT C CIT pısarok battı nuniyetl 
~k ~~~r~~ h~rını 1 ır e~ ır:ekta~ı~ı !arı tarafından şiddetli bir harp neti- Uluslar sosvetesinden ihraç edildiği- den ihraç edildiğ'ini resmen bildir~ Paris, 15 (Radyo) - A,·an mecli- Lo~dra 16 -(Radt. ) 1 T d liP 11 

1 
şı .e 1 

. cu~ ar Y P; 
1 

- cesinde Sovyetlerden geri alınmıştır. ne dair hiç. bir fikir dermeyan etme- mi~tir. si, bugün toplanmış ve büdceyi ruz- . ' ./O - ngı ız e-tr a Yef~· ta.~v~)~e b ıtal~rı a a mı\- Havaların fena gitmesi yüzünden mektedirler. Yalnız Tas ajansı; Ulus Uluslar sosyetesi nezdindeki dai- nameye almıştır. Yeni büclcede 10 ı ~ız ku.vv~~~erln~fm~ns~i- Daçes. ~es-
arkıtr. 

1
1 guhn r ura Aa cereyahn eh: ha Ya kuvYetleri pek az faaliyet gös- lar sosvetesinin, harbi körükleyen mi murahhas, bugün Cenevreyi ter - milyon bir fazlalık varchr. roüyerdı, gedr kr bngt ı ızt geml\!ısıylte 

me e o an arp, son vrupa ar ı ~ft • 1 a· <:::' ld b'. S v ·et tay · k 1 . . rn sa eme e ere· a mış ır. üre -
\:ıaşltyalıb~ri geçen en mUhim ve kan 1,.4'.:rmı~ e~. ~~· ...... ı~a .. e II 

0 
) - ve İngiltere ile Fransaya tabi bir mü- ey emıştır. Büdce encümeni reisi Kalyo, büuce- tebatı 145 kişi idi. Kurtarılmışlardır. 

lı n h b d" p 1 d 0 .1 b varesı duşunılrnuştur. e.ssese olduğundan bahisle şiddetli Roma, 15 (Radyo) - İtalya siya- nin ancak on lıeş gün sonra tetkik o- H b' b 1 d b . d st 

k dıu a~·dedetl~r. oh onyba a 
1 

1 e u Roma. lo (Radyo) - Stefani a - neşriyat ,·apmaktadır. ~ı mehafili. Ulu-lar sosyetesinin Rus unabi/ecrığini sö\·Jemiş ,.e bu münase- alr ın aş adngıtcın·ı~nl . erbı eO :.o-
·a ar şı e ı mu are e o mamt!; - . H 1 . k'<l h b 1 • • • _ . • yer er arasın a ngı ız erın u çun-

t :. ıansı e sın ı en a er a ıyor: Cenevre 15 (Radyo) - Uluslar ya hakkında vermış oldugu ıhraç ka- betle celse yarına bırakılmı5;ttr. .. . d E 
1 

C Bl 
ır. R l F' 1 ı t kl dti ' '" cu zıvaı ır. vve ce epsi ve anşe 

u c::arın. ın er e yap ı arı n- sosyetesi genel sekreteri A ven ol, rarını hüsnü suretle karşılamıştır. J ·} · b J k j d t · 1 · b t .._ 
Paris, 15 (Radyo) - Havas ajan- kii kanlı muharebe neticesinde beş n gl l Z a 1 Çl art es royer erı a mışı-J. 

sı Fin - Rus hududu üzerinde cere- bin ölü verdikleri an!aşılmıştır. 
0 

• • Manyafk torpilleri av'a· Avusturalya 
~·an etmekte olan muharebe hakkın-

da ŞU haberleri vermiştir: Londra, 15 (Radyo) - FinJandi- azı 1 ca ı mağa baş'ıyacc.k'ar Ingi:tereye 41 bin tayya-
Dün akşam Ruslar Koldiçsoya ta- \'anın merkez rep11esin<le yapılan şid- Londra, 15 (Radyo) _ ~lanyatik •. 

arruz etmişlerdir. Bu yer, Leningra- dctli Ru~ taarruzu durdurulmustur. cı·ııana h" k• 1 k . . kt.ıle in. torpilleri avlamak için Cenubi Afri- reci yetişt rıyor 
dın 15 kilometre yakininde, hem ka- Mukabil hücuma geçen Fin][indiya a llll Q ffiCl lÇ 1 il Va katlan çok mahir ikiyüz balıkçı gel- Londra. 15 (Radyo) - Avu tural-
ra, hem deniz müdafaa .-.istemine kıtal arı. SoYvetleri, hududa 30 mil 

1
. f ? miştir. Balıkçılar, tezahüratla kara- ya başvekili 1\lendi; bugün Matbuat 

maliktir. Adaların en mühim yerle- mesafeye k~dar püskürtmüşlerdir. giliz sefirine neler tek l etn1isler • ,.açıkmış ve hükumet namına Lord mümes illerini kabul ederek beya. 
rini himaveye yarıyan birçok batar- Son iki günde Rmlar, binlerce ölü . . .. . ~ , . Derbi tarafından karşılanmıştır. natta lıulunmu§ ve Avu turalyanın, 
yalara m;liktir. vermişlerdir. Şima!dP.ki muharebeler Londra, l5 (Radyo) - Eskiden in- teklıfı hu~O.lmet.m namrna rcadettım.> H İngiliz ha\'a kuvvetleri için 26 bin 

'lt . B )' 1 sefiri iken b"lfıhare Eski dıp onıat: Kat•zer Alınan.Yası- u·· k A t• mı· Ayni zamanda Kareli berzahına de şiddetini kaybetmiş gibidir. Bu gı ercnın er 11 • ' • • ., Um e J Z pilot ile 15 bin radyo telgraf opera-
. p .· faret'ne naklolunan \'e son za- nın Lenını :\Io~kovava göndermekle 

Yapılacak taarruzları hımaye edecek muharebeler başlamadan evvel Fin- aı ıs se 1 
• • • . ' . • ·-. • • . • " ~ • törU yetiştirmek üzere 34 okul astı -

Şek 'ld t hk' d'] . t' ı·ı . h 1 d ak 1 1 t manlarda hizmet miiddelim ıkmal ede bn· hata ışledıgını ve fak:ıt Hıtlerın; Fransız prof esorlerlnı - b' k' 'l'k ')k ·ı t k f'l ı e a ım e ı mış ır. ı erm uc.ıı a y ın yer ere e a eşe .. · . . . . . N ·b t R !'; ·~ •1 , 
1 

. kl· l· 
1 

f gını, on ın ışı ı ı pı o ·a ı e • 
S t k t 1 .1 . h k . d'kl . k b k .. 1 h~ı· rek tekaude çıkan e.:)kı ıngılız clıplo- ~eı es tk)a ı e an aşm.1 .t c.ı rn a- • . . k d 1 'it h k t ovye ı a arı, ı erı are etıne ver ı · erı asa a ve ·oy er a a yan- . . . h t . . ~. . . . . . an ga} , el m 1•8 sının ya ın a ngı ereye are e e-

d d . b l k' b t 1 kt d matlarından Sir Erik Fıpsı mühım hış bır a a ışledıgını ılave eyleınıştır. evam e ınce ura< a ı a arya arın ma a ır. ' -> deceğini söylemiştir. 
müessir ateşi nltına düşmUş ve Sov- ve dikkn~e ~ayan beyan~tt~. b~l.unmuş-

1 
-** Paris, 15 (Radyo) - Havas ajan - -----·-------

~·etlerin daha ziyade ileri gitmelerine Taze, temiz, ucuz tur. E<>.kı dıplo~at d~~ı~tıı kı. . T Ho .lan dalı !ar ~ı yazıyor: tir. Yakında, .sekiz profesör daha 
imkan vermiyen bir vaziyeti temin - Ben Berlın sefırı ıken, ek~erı~ a Türkiye hükumeti, üniver~ite için Türk üniversitesinde vazüe alacak-
eylemiştiı'. 1 A nazilerin tuhaf bir takm1 teklifleriyle Yortu'arda Berline gide· üç Fransız profe:-;öl'il angaje etmiş- lardır. 

Solvajorki etrafındaki muharebe- aç karşılaşırdım. Bir gün; dünyaya h:i- • k' 
lere gelince bu muharebelerde Sov- :kim olmak için; İngiltere, Almanya \'C .m yece ıer I zmi.r. lilerin .gözbe.beği YENi. de 
J-etlere :pek bahalıya mal olmakt d Her türlü tuvalet Fransa ara~ında bir ittifak yapılma- Paris, 15 (Radyo) - Almanya hü 
Sovyetler ilk büyük taarruzu a ~r. sını teklif ettiler. tngilterenin, bütün kumcti, yortular münasebetiyle Hol- Bugu.n senenın harıkası 
noktada , yapmışlardır. Finlilndiy~ çeşitleri mill:tıerlind ~ürriyet ~eh isti~ll~kline ria- Iandıadan ~erliııc gitmek i~tiyccek Orijinal kopyasından Türkçe dub~ajı daha 
askerı erkanı, bunu evvelden derpiş Hamdı· Nu·· zhet 1yetkar o ugundu _ve cı angır ı sevda- olan ar~ t~usaade edilmemesini em 
etmi~ bulunduklarından icap eden ısında bulunma ıgını beyan ederek. bu reylemış ır. kuvvetli şaheser 
tedbirleri almışlardır. Ç b 1 T : MARl•A NTUA 1\.Tı:;' T 

Helsinki, 15 (Radyo) - Finlandi- ançar 1 Ma1atya ez ve iplik fabrika.arı . A, Ş. dan: ı y L 
j'a biriciye nezareti, İngiliz sefare- Sıhhat eczanesı· MALATYA FABRiKAMIZIN DOKUı11A ı1e lPLlK KlSlMLARl IÇJN 
tinin Belmaberga kasabasına nakil 

Portakal mevsiminde bol, bol,I Başdurak BUyük Salepçioğlu ha-
~eçel ve şurup yapmayı unutma. nı karşısında 

VILIAM POVEL • MIRNA LOV 
Tarafından yaratılan 

ÇIF TE N.IKAH 
Filmindeki harikulfıda muvaffakıyetleri ve şen ve neş'eli buluşları

nı gösteren filmle 

Pfte *fi 

B. G. ROBINSON'UN en büyük temsili 

Son Döğüş 
BUGÜN 

Kültürpark Sinemasında 
Ayrır.:ı: Metro jurnal ve renkli l\1iki 

Seanslar : Son döğüş 3.15 ve 7,20 Çifte Nikah 5 ve 9 da 
Cumartesi Pazar 12,40 da Çifte Nikahl:ı başlnr 

« •• *AH 4 o 

Usta ve usta muavini alınacaktır 
Taliplerin bonservis suretlerini lef edecekleri bir mektupla Malatyada 

Şirketimiz umum müdürlüğüne mUracaafüırı 
r 1 

Tayyare ineması 1Telefon3646 I 
BC SENENİN EN BÜYÜK FİLMt 

olan ve lNGILlZ - FRANSIZ dostluğunu temsil eden 

Samimi Anlaşma 
Tahminin fevkinde bir muvaffakıyet kazanmıştır. 

OYNIYANLAR 
VİKTOR FRANCEN - GABİ :MORLAY - PlERRE R. WİLM 

Ayrıca: fevkalade zengin musikıli ve eğlenceli 

ISPANYOL SEPF.NADI 
Ekler jurnalde: Son dünya hadisatı ve lürk, ingiu ... \'0 Fr:msız ittifa

kının Ankarada imza mera:::::~;. 
Seanslar: 2-4-ı1,30 ve 9 da. fı 

"• .. ıı:8llll:lllllililll .... lmı:lllllB!lım:l .. ::ıllı::!llla!!l ............... liiiiilWılll .... ~ ıu 

Ve Boks Şarr.pivonu Tomtyler'inyarattığı 

E!~LER YUKARI ( ENANGLAIS) 
Seanslar: MARİ ANTUANET 1 ELLER YUKARI 
11,15 - 2,30 - 6,20 - 10 1,30 - 5,lö - 9 da 

Cumartesi - Paza't" sabah aaat 9 da başlar 

EL HAMRA Sinemasında 

Bugün matinelerden itibaren 
Geçen sene Günahkar kızlar şaheserinde görilp alkışladığımız 

COR1NNE LUCHAIRE - ANNIE DUCAUX 
tarafından dnha harikalı ve nefis bir güz~llikte ibda edıien 

Bir genç kızın günahı 
(ÇIKMAZ SOKAK - CONFLlTS) 

Fransızca sözlü ~ beser Film 
•• ::.lr.r: Her gün, 2-8. - ::ı .... .:>--ı .ıso da ba~lar 

C' ...ıma~ı.e:ıi ve p z sabah 10 ve 11.80 da ucuz halk seansları 
~ _., . ~- .• 'I . . I · 

.i ncü Sahifede -



r 
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~ ·-

'W;1: ............... " ............. ___ v ____ ........ .....,.... ..... _ ... .....,r~ 
i .evazım Amirliği Sat111 Alma i 
: Burrıovcr Komisyonu ilanları -~---.:.~ ~ 

1 - Öd 'Vazım amirliği satın alma komitıyonımdan: 
.,, tname pl<'lıı keşifname macibince izmircle tayyare birlikleri 

2 _ ıçjn üç ac!e:.. d'!,t !J:ıvyonu inşaatı kötürü olarak kapalı zarf usu
liJ ıi? eksiltme~·e konmuştur. 

- !hal~ .ı:; uiı-iııcikanun 939 pazartesi günü saat on beşte izmirde 
:.. kı~lada izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla-

caktır. -
... ·- Keşif bedeli (106754) yüz altı bin yedi yüz elli dört lira elli se

kiz kurut;.tur. 
,.1! - Teminat muvakkate akçası (6588) altı bin beş yüz seksen sekiz 

.,. liradır. 
5 - Şartname plan keşifnamesi beş yüz otuz dört kuruş mukabilinde 

komisyonda alınabilir. 
6 - İstekliler ticcıret edasında kayıtlı oldukları ve bu işi yapabilecek

lerine dair ih~.leden laakal bir hafta evvel izmir nafia fen heye
tinden alacakları vesikaları göstermek mecburiyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ilçünctt 

)' maddelerinde ve şnrtnamede yazılı vesikalariyle teminat ve tek-
.A lif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona. 

Yermiş bulunrıc.:ıklardır. 1 6 10 16 4376 

lzmir leı·azım a11ıirliği satın alına komisyonundan: 
. d"- - lhale günü talibi çıkmıyan komutanlığa bağlı birJikler için 

"0 JI 
. kad bin kilo kur~ fasulyenin tekrar kapalı zarfla münakasası yaptırılacak 
•lekft~arflar komısrona 25/ 12/ 939 pazartesi günü saat onda verilmiş ol~ 
~ le ,r. Beher kilosunun muhammen fiyatı yirmi iki kuruştur. tık temı
tl .. ı S960 liradır. İsteklilerin belli ~ün ve saattan bir saat evveline kadar 
Fı"t:.cbklıda komutanlık satın alma komisyonuna teklif mektuplarını ver-
meleri. 6 10 16 22 

lzmir lcı·azım amc"rii.i}i satın alma komisyonundan: 
1 - lhcle günil talibi çıkmıyan komutanlıia bağlı birlikler ihtiyacı 
' -.., .:'çin 240 ton makarnanın tekrar kapalı zarfla münakasası ya

... pı!r,caktır. Zarflar komisyona 4-1-940 perşembe gilnil saat on bir
-:-' \. • ,$ ~erilmiş o1~r. ~her kilosunun muhammen bedeli (20) 

• -caıc o.ı. qtur .. İlk teminatı (3600) liradır. İhalesi ayni günde yapıla-, 
• ş ;rm:a.steklilerin belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
&1 - er<4 

r 1\mektuplarını fındıklıda kol)'.lutanlık satın alma komisyo
mı 

~elıe1· vermeleri. 16 21 26 81 4576 

~Q.~"~dır. k •.mn amirliği satın alma komisyonundan: · ı~ re.~ ,1u~ talibi çıkmıyan komutanlığa bağlı birlikler ihtiyacı için 
, kilo arpa şehriyenin tekrar kapalı zarfla münakasası ya.pıla

ğiJ 1' ~- 1ar komisyona 4-1-940 perşembe günü saat onda verilmiş ola
Lira} ~· kilosunun muhammen fiati (20) kuruştur. İlk teminatı 

• · tr ihalesi :ıyni günde yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve ---.. 
90 ; ı '.:ıt evveline kadar fındıklıda komutanlık satın alına komis-

rn ~~~ 195 c.y e" •lektup1arını vermeleri. 16 21 26 31 4575 

B ~~}~'. i,fü~encik belediye reisliğinden: 
bii fol4i"abamızın fennt elektrik tesisatı şartname ve keşfi mucibin

ıe'ta, için \ kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
... ~rin br Ktı;Şif bedeli (25901) lira (50) kuruş olup muvakkat teminat 

Mul' 1942 lira 61 kuruştur. 
nis yol.:_ Eksiltme 13- şubat - 940 ~alı günü saat 16 da Germencikte bele· · 
nu 1 diye binasında ve belediye encümeni huzurunda yapılar.aktır. 

' - Şı.rtn~me, plin, ve keşifnameler beş lira mukabilinde Germen
cik belediye muhasebesinden alınır ve adreslerine gönderilir. 

6 - İsteklilerin mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaikiyle birlik
te yüzde 7 buçuk güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
tııektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale saatinden bir sa-

" o\ at evveline kadar (saat -15- e kadar) belediye riyasetine mak-
buz mukabili teslim edilmiş ve gönderilmiş bulunması lazımdır. 

16 15 45G7 

Salihli belediye reisliğinden: 
1 - Belediye tanzifat işlerinde kullanmak için münakasa su retiyle 

az kullanılmış bir kamyon alacaktır. 
2...,.. Hopel, ford, şevrole markalar tercih edilir. Evsaf ve şerait kai-

mesinde zirkedilmiştir. 
3 _.. Sikleti 3-5 tonluk arasındadır. 
4 ıı:- 25-12-939 gününe kadar münakasa devam edecektir. 
5 - Satılık kamyonu olanların ihale gününe kadar belediyeye nıüra-

,.-... caatlan ilan olunur. 16 18 20 22 4566 

IZmir Def ter dar lığın dan: 
Satıt · 

Mo. • 

. .... . . 1\Iuhemmen B. 
Lira Kr. 

372 (Birinci Tepecik 1211 No. Yemişçi sokak 138,88 M. 
.. (M. 20 taj No. lu arsa. 83 33 

373 (İkinci Tepecik 1142 No. Kocatepe sokak 70,50 M. 
(M. 49 taj numaralı arsa.. 15 21 

374 (kinci Tepecik 1143 No. Nizam sokak 50,02 M. 
(M. 49 taj numaralı arsa. 50 02 

375 (İkinci Tepecik 1176 No. Zeytinlik 1 inci sokak 
(54,40 M. M. 68 taj numaralı arsa 5 44 

376 (İkinci Tepecik 1154 N o. Kuru kuyu sokak 86,40 
(M. M. 16 taj numaralı arsa.. 25 92 

877 (İkinci Tepecik 1150 N'o. Çakı; sokak 54,59 metre 
CM. 63 taj N o. lu arsa 32 76 

871 (İkinci Tepecik 1143 No. Nizam sokak 51,48 metre 
~ (M. 47/ 4 taj No. luarsa. 15 44 

S79 (İkinci Tepecik 1144 No. Beşaret sokak 101,97 1\1. 
(M. 38/ 1 taj No. lu arsa. 50 98 

380 (İkinci Tepecik 1160 No. Beşaret sokak 51,69 )I. 
(M. 43/ l 55 taj No. 111 arsa 20 68 

381 (Kuruçay M. Kağıthane cad. Çatalçeşme üstünde 
(Yenisokak 171,25 metre M. 16-19 taj N'o. lu arsa 21 41 

382 (2 inci Tepecik 1144 No. Beşaret sokak 65,15 Metre 
(M. 42 taj N'o. lu arsa 26 06 

38S (İkinci Tepecik 1144 No. Beşaret sokak 266,64 M. 
(M. 40 taj numaralı arsa 119 99 

884 (İkinci Tepecik 1160 No. Beşaret çıkmazı sokak 
( 41,66 l\I. M. 54 taj No. lu arsa 16 66 

385 (İkinci Tepecik 1144 No. Beşaret sokak 40 M. M. 
(37-21 taj No. lu hane. 40 00 

386 (!kinci Tepecik 1142 No. Kocatepe sokak 50,66 M. 
( .M. 50 taj No. lu arsa. 50 00 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile ve açık artırma u
suliyle 3-12-939 tarihinden itibaren 16 gün müddetle müzayedeye konul
mu,tur. !haleleri 18-12-939 tarihinde pazartesi günü saat 14 Milli Emlak 
müdürlilğiinde yapılacaktır. Taliplilerin muhammen bedelleri üzerinden 
yüzde 7,5 depozito akçası yatırılarak yevmi mezkı1rda M. Emlak müdür
Jüiilnde toplanacak satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

3 16 4410 

CAN~OLU) 

Devlet Demir Yolları umum 
müdürlüğünden: 

Devlet clemiryoJları birinci işletme ihtiyacı aşağıda cedveld2 cin!l, 
miktar, muhammen bedel, ihzar mahallerinin kilometreleri yazılı balast 
kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Eksiltme Haydarpaşa Gar binası dahilinde birinci işletme komisyo
nunda 29/l~/939 tarihine tesadüf eden cuma günü saat on birden itiba· 
reıı sıra :le yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler 2490 Numaralı kanunun 
aradığı evsafı haiz olacak ve saat ona kadar teminatlarını ihtiva eden tek 
lif zal'flarını komisyona vermiş bulunacaklardır. Eksiltme şartnamesi ile 
mukavele projeleri ışletmemi:ı: yol baş müfettişliğinden parasız olarak alı
nabilir. 

Ocağın 

bulunduğu 

yer \ 4 

Klm. 148,000 H. P. 

150,000 
Eskişehir hattı 

Miktarı Depoda 
M3. teslim 

muham- Vagonda teslim 
men be- edildiği takdirde 

deli ayrıca tahmil 
kuruş ücreti kuruş 

6000 140 15 

< 184,000 < ""'F- 5000 U5 15 

Tutarı 

L. K. 

77"l0 00 

8000 00 

muvakkat 
teminat 
Miktarı 

L. K 
531 2.) 

600 00 

' . . ' 

« 

186,000 
256,000 

258,000 
40,000 Eskişehir 

8000 
15 13200 00 990 00 

150 

Konya hattı 20000 110 10 24000 00 1800 00 

, .... 
12-16-21-27 10157/4504 

MÜCELLİT 

Ali Rıza Evcim 
lzmir: Yeni Kavaflar Çarşısı No. 31 

Her türlü cild, güzel, sağlam olarak ve ıan'at icaplarına 
göre yapılır. 

Bankalara mahsus şiritli ve vidalı defter ve dosyalan 
anccak mücellit ALI RfZA müessesesinde yapılmaktadır 

Siparit üzerine lüks albümler yapılır. 
Müessesenin şiarı sağlamlık. gzellik ve sürattır. 

Makine Tamir hanesi 
işi gününde teslim etmeği prensip edinen ve bu

nunla iftiliar eden bir müessesedir 
Kestane pazan demirciler 67 - 69 Telefon: 8993 

T. İş Bankasının 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 

32,000 Lir a M ük af" t 
KURALAR : 1 Şubat, 1 Mart, 26 Ağustos, 1 Eylül, 1 ikinci teşrin ta-

rihlerinde çekilecektir. 

1 lKRAMlYELER 
1 Adet 2000 liralık 2000 lira 
5 • 1000 " 5000 • -
8 • SOD • 4000 .. 
16 • 250 .. 4000 • 
60 • 100 • 600[) • 
95 • 50 - 475() ,, 

" 250 il 25 ._ :-- 6250 ~ 

435 32000 
T. İş bankaıma para yatırmakla, yalmz para biriktirmi§ olmaz, ayni 

zamanda talihinizi de denemi§ olursunuz. 

' 

16 Kanun.vvel 1939 Cum&l"teıi .., 
2 

V. f. He~;ivan Der%e 
VAPURLARIN HAREKET LISTF.SI 

Al\IER!CAN EXPORT LİNES tNC. 
NEVYORK 

Nevyork için: '• 
Eksaminer vapuru 15 ilkkinund& 

\\...o;\...;!l.-ırr-Tııı~ , be kI eniyor. 
Eksplorer vapuru 19 ilkkanund

bekleniyor. 
Ek::.tavia vapuru İlkkanunda bek• 

]eniyor . 
Eksmouth vapuru 24 ilkkinuııda 

bekleniyor. 

DEN NORSKE M1DDELHASLİNJE
OSLO 

Norveç limanları için: 
Bosphorus motörü 22 ilkkinıın9' 

doğru bekleniyor. 
D.T. R.T.Budape~ r 
Tuna limanları için: / 
Kassa motörü 19 ilkkanuna dotnl 

bekleniyor. 
Service Maritime Roumain Bucared 

1 

Köstence için : 
Bucureşti vapuru 22 ilkkanunda 

bekleniyor. 

1 
Peleş vapuru 13 sonkanunda bek--

Mantoluk, ropluk, erkek ve kadın 
1 !eniyor. 

muşammaları 

BAYLAR 
tiçin palto, perdeıü ve iyi elbiıe 
ve bayanlar için ağır mantoları 

İBRAHIM 
KARAKAŞTA 

Bulursunuz 
ODUNPAZARI No. 12 

'ı Vapurların isim ve tarihleri lıa~ 

1 

kında hiç bir taahhild alınmaz. 
TELEFON: 2007 - 2008 

Olivier ve şüreka ı 
Limited 

1
• VAPUR ACENT ASI 
Atatürk caddesi Rees binası 
T el . 2443 

Londra \'e Liverpol hatlan i~ln 
piyasanın ihtiyacına göre vapurlan-------==--------••· mız sefer yapacaklardır. • • • SAYIN OKUYUCULAR DIKKA T ! .. 

....... Elm ............ 11111m1: ....... 

Milli piyango bayiliği 
Etiman kitap evi 

Milli piyango biletlerinizi (Etiman kitap 
evinden alınız!) .. 
HükUınet caddeıi No. 50-52 · _ 

111 ........... 1111111111 ........ 1111111111111111111 ........... ~ ........ 11 ... 11111111 ~ti ..... ,.. ..... 11111 .,. ....... . 

Yılbaşı biletleri de satılmaktadır. Snndıden t~darı k edmız. 

·--- Ankarapalas 
-- » . 

lokanta ve Pastahanesi 
En muşkülpesendleri tatmin ede~k derecede mükemmel olan lokan· 

ta ve pastahanemiz bir aile yuvası samimiyetini haiz, temizliği ve nefase
ti ile beraber fiatleri tahminin çok fevkinde ehvendir. Mevsim münase
betiyle ı::n temiz ve modern bir salon haline ifrağ edilmişlerdir. Teorif ede
cek zevat sözlerimizin doğruluğuna şahit olacaklardır. 

IBRARIM SENNUR 

BRISTOL 
Be yoğlunda 

f 

OSMANİYE 
Sİ R KECl'de 

Bu her iki otelin müıteciri Türkiyenin en eaki otelcill 

B. Ömer Lütfi Bengü 
. ""' dir 44. Sen~lik. t~rübeli idareıiyle bütün müıterilerine kendiabi 

· ıevdımuıtır ••• 
Otellerinde misafir kalanlar evlr.rindeki rahab bulurlar .. Ltanbu1da 

bütün Ege ve İzmirliler bu otellerde buluıurlar •• 
Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul etmi

yecek derecede ucuzdur. 

J'" AŞ E Zayi .~~----·' Eksir Şahap 
Sıhhat vekaletinin reımi ruhıatını haiz 

23 Eylül 927 tarihinde yazıcılıklı 
hizmeti filiyemi ifa dtiğim Kayser· 
Ahz. Askeri kalemi riyaı;;etinden al . 
dığım vesikayı Seydi Şehir Ahz. as -
ker şubesi riyasetinden tepdilen al 
dığım f otograflı terhis vesikamı buı 
dan on beş gün evvel zayi ettim 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü olmadığını ilan ederim. 

Konya Seydi Şehir Doğan bey na
hiyeıinin aıaiı mahalleıinde 40 nu
maralı hanede emir hoca oğulların -

dan 1319 doğumlu Muıtafa oğlu 
Halil 

Basur memelerini gi· 
derir. Kuvveti, erkek· 
/iği, istihavı arttırır 

İzmir asliye birinci hukuk hakim. 
liğinden: 39/498 

Davacı Yakup vekili avukat Mus
tafa Şerif tarafından müddeialeyh 
tzmirde ikiçeşmelikte karakol kar

şısında 417 numarada eczacı başı 

Ferid kardeşi Münire Erim alyhine 

MA TİZMA aancılarını, SiNiR, ra • 

hataızlıklarmı derhal ııeçirir CRIP, 

NEZLE ve SOCUK ALGINLIGINA 

karşı mües .. ir ilaçtır. 
açtığı borçtan kurtulma davası üze -

Sa tıhk ev eşyası rine müddeialeyh namına gönderilen ıcabında günde 1-3 kaıe alınır. 
Ö kk.. k 'f. ,_ davetiyede gösterilen adreste bulu - Her Eczanede bulunur. 

rne oy ooperatı ıne oorcun - r .. ...,._ .. ...,_.. ............... .._._..., ....... __ ... __ ._.~~~~~~~..-.-6-.-ı 
dan dolayı haciz edı"lmiı olan on dört namadığı gibi zabıtaca da yaptırılan rasıııa mahkemece karar verilerek vekaletnamesiyle bir vekil göncrer -
parça ev eıyaıı 16-12-939 cumartes; tahkikatta mezburenin nerede bu - bu baptaki muhakeme 12-1-940 ta -1 metii gelmediği \'e vekil de gönder -
günü ıaat 15 de Kar41yaknda Pazar unduğu anla~ılmamış olduğundan rihinP. müsadif cuma günü saat ona mediği takdirde mahkemece hakkın
mahallinde müzayede ile satıla • davacı vekilinin sepkeden talebine bırakılmı~ olduğundan tayin edil c•ı da gıyap !<!ıran t~c:.'iı' edileceği teb· 
caktır. Taliplerin İftİrakieri ilan olu- hinaen mezbure )fünire Erim hak - mezklıı· güı~d e nıezlınre l\füniren in liğ "'IHıkanııırn kaim olmak üzere işbll 
nur. D. 3 kında gazete ile ilanen tt:!bliğat ic - bizzat veyahut t.ırafmdan nıu~ad<l"\ dın eti:, c ilau olu ııur. 


